Bestyrelsesmøde i
Østmøn Lokalråd torsdag den 5. jan. 2017
Kl. 19.00 i Østerpol.
Deltagere: Torben, Jan, Jens S, Jens H, Claus, Stig, Jette, Ole, Jørn og Lars.
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 5. nov.
Referatet blev Godkendt.
3. Forberedelse af administrativt stormøde d.1 0. jan.
Til den foreliggende dagsorden ønsker vi også forsikring af frivillige drøftet.
Vi har stillet nogle spørgsmål om kloakering i det åbne land, som vi ønsker
besvaret.
4. Forberedelse af dialogmøde d. 2 feb.: annonce, dagsorden og udvidet
dagsorden, forplejning m.m.
Forslag til dagsorden:
1. Dialog udvalget præsenteres.
2. Evaluering af udviklingsplan.
3. Østerpols fremtid.
4. Forsikring af frivillige
5. Kloakering i det åbne land.
6. Landsbyplaner og forfaldne ejendomme m.m.
7. Orientering om mobildækning og internet.
8. Emner fra salen.
9. Busdrift.
10. Evt. tak for i aften.
Evalueringen af lokalrådets udviklingsplan blev drøftet, den sendes ud på vores
mailliste, hvor også mobil og bredbånd bliver nævnt. Jan vil orientere om
strategiplan og forsikring af frivillige på dialogmødet.
Dialog udvalget består af: Knud Larsen (V), Jørn Elo Hansen (O), Michael Sinding
Larsen (V) Kim Errebo (O), Michael Larsen(A) og Peter E. Jonassen.
Lokalrådet er vært ved en let anretning.
Dialog udvalget inviteres til spisning, hvor vi orienterer dem om aftenens forløb.
Der tilmeldes til Torben.
5. Hjemmesiden / Jens S.
Annette og Jens arbejder med en opdatering og modernisering af vores
hjemmeside, for at gøre den mere vedkommende og aktuel.

Der arbejdes på at bruge facebook siden til et supplement til hjemmesiden.
6. Østerpol: fremtiden for huset.
Husgruppen indkaldes til et møde om husets fremtid.
Christina kommer med et oplæg under punkt 3 ynder dialogmødet.
7. Godkendelse af regnskab 2016.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Claus blev udnævnt til revisor.
8. Meddelelser.
1. Lokalrådet søger på vegne af hundeskoven om tilskud til
plæneklipper og skur.
2. Lokalrådet har skrevet til Margareta for at påskønne hendes indsats i
kloakeringssagen i Magleby.
3. Der indkaldes til et møde om hastigheds dæmpning i Magleby i
Januar eller februar
4. Der er kommet afslag om spirepladser fra Vordingborg Erhverv.
5. Der er afslutningsevent for ”Forhave På Forkant” d. 6/2.
6. Elmelunde Bylaug har plantet frugttræer og buske.
9. Kirkepladsen i Borre, henvendelse fra beboer, møde med forvaltning.
Kommunen ønsker at beboerne selv skal bekoste udgifterne til lys og
vedligeholdelse af pladsen. Vi vil sammen med beboerne prøve at løse
problemet.
10. Evt.
Intet.
11. Næste møde.
Efter Behov.

Referat Lars.

