Lokalrådsmøde.
Tirsdag den 03-11-2015 Østerpol kl.19.00.
Deltagere: Ole, Jens, Jan, Torben, Jens, Anne, Jette, Martha, Stig og Lars.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referater 29. sep. og fra generalforsamling.
Velkomst og orientering til nye bestyrelsesmedlemmer.
Konstituering: valg af formand, næstformand og kasserer.
Evaluering af generalforsamling
Møde om trådløst internet
Dialogmøde 27. jan.
Evaluering af møde i Langebæk 29. okt.
Meddelelser.
Kommende aktiviteter.
Næste møde.
Evt.

Punkt 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2:
Referaterne fra bestyrelsesmødet d. 29/9 og generalforsamlingen blev godkendt.
Punkt 3:
Torben bød Stig og Jens velkommen i bestyrelsen, og gav en kort orientering om arbejdet i lokalrådet.
Punkt 4:
Torben blev genvalgt som formand, Jan som næstformand, Torben til kasserer og Lars som referent.
Punkt 5.
Der var gennemgående tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen.
Den gode og meget oplysende beretning gjorde at vi fik en debat ud fra de emner der blev omtalt.
Det eneste der blev drøftet var afstemningsmetoden.
Da vi selv stod for arrangementet blev vores omkostninger holdt nede. En stor tak til Eva og Anette for
forplejningen, det gør at vi har ca. 9000 kr. på kontoen.

Punkt 6.
Vi lovede på generalforsamlingen at afholde et møde om alternativer til Fibia, hvor vi ville invitere Net1 og
Lollands.Net, efter samtale med Net1 er de på nuværende ikke sikre på at kunne nå ud til alle, men de
opsætter boks og udstyr hos Søren Madsen i Kraneled.
Med hensyn til Lollands.Net vil de gerne se hvor de hvor de evt. skal levere internet.
Stig og Lars tager sig af det.

Punkt 7.
Vores nye dialog udvalg er Knud Larsen, Kim Errebo, Jørgen Elo Hansen, Michael Seiding Larsen, Michael
Larsen og Peter Jonassen
Dialog møde d. 27/1 2016. kl.19.00.
Tilrettelæggelse af mødet på næste lokalrådsmøde.
Punkt 8.
Der er positiv holdning til at modtage flygtninge i vores område.
Oplæget er at kommunen opkøber boliger, renoverer og udlejer dem.
Følgegruppen er vores kontakt til kommunen og følger udviklingen, da det også har med bosætning at gøre
inviteres bosætningsgruppen med til næste føigegruppemøde d. 16/11.
Der hsr allerede været henvendelser fra beboere, der gerne vil hjælpe til med integrationen af flygtningene.
Punkt 9.








Ole Ørnum har haft 40 års jubilæum og Torben og Jette deltog for lokalrådet.
Lone Hammer arbejder med projekt hundeskov.
Dansk Folkehjælp vil opsætte en hjertestarter, men vi magter i øjeblikket ikke opgaven.
Der er nu lavet en bruger aftale vedr. Klintholm Havnevej 3.
Bosætningsfolderen er nu på vores hjemmeside.
Der forsøges at afholde et foredrag med Viggo Mortensen fra Ærø, sammen med menighedsrådene
og Borre forsamlingshus.
Administrativt stormøde 6/1 2016, emner fra os, arbejdsskade forsikring, mobil og bredbånd.

Punkt 10.
Bosætningsgruppen er inviteret til at se idrætsforeningens aktiviteter.
Vi talte om at invitere foreningsformændene til et møde.
Punkt 11.
Torsdag d. 17/12 2015 kl. 17.00 hos Jan
Punkt 12.
Skal vores strategiplan videreudvikles, erhvervsgruppen ligger lidt stille, Jan sender en mail til
virksomhederne og hører om der er interesse for at fortsætte.
Referat Lars.

