Bestyrelses møde Østmøn Lokalråd
Torsdag d. 6/10 2016 Kl. 19.00
I Østerpol.
Deltagere: Torben, Jens S, Martha, Jan, Stig, Ole og Lars.
Afbud: Anne Marie, Jens H og Jette
Dagsorden og Referat.

1. Godkendelse af dagsorden.
Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra 18/5 2016.
Referatet blev godkendt.

3. Planlægning af generalforsamling 27. okt.: beretning med emner, dirigent,
valg: på valg er Jan, Martha, Anne Marie, Jens H. og Lars. Forplejning m. m.
Afstemningsproceduren blev vendt, efter kritik ved sidste års
generalforsamling, besluttedes det at der skal skrives 5 navne på
stemmesedlen.,
Forslag til dirigent: Niels Brixvold.
Jan, Jens H og Lars modtager genvalg. Martha modtager ikke genvalg.
Torben skriver en beretning og sender den ud til godkendelse.
Forslag til beretning landsbyplaner og Østerpol, Fibernet, bosætningsambassadører, Kriegers flak, fartdæmpning Magleby, affaldsplan, biosfære
orientering, vindmøller. Det oplyses at vi har en Facebook side.
Dialogmøde 2/7 2017.
Forplejning lettere anretning.

4. Erhvervskonference 1. nov.
I samarbejde med Vordingborg Erhverv afholdes der en erhvervskonference
d. 1/11 2016 i Borre Forsamlingshus kl 18.00 for mikrovirksomheder.
Der vil være repræsentanter for Vordingborg Erhverv og erhvervsudvalget til
stede. Fra erhvervsudvalget Kim Errebo og Thorbjørn Kolbo.

5. Evaluering udviklingsplan v/ Jan.
Jan laver en evaluering af udviklingsplanen til dialogmødet.

6. Meddelelser: orientering ambassadør-ordning v/Jens S., ansøgning
hundeskov v/ Torben, Nyt om fibernet og mobil v/ Lars m.m.
a). Efter tilskud fra kommunen er vores indestående på 27.000 Kr.
b). TV Møn har været på besøg i Østerpol.
c). Martha har på Kirkens, menigheds- og lokalrådet vegne, sendt en skrivelse
til kommunen om ikke, de kan sørge for der bliver ryddet op i det rod af
gamle biler og andet rod her på Øen.
d). Klintevej 242 og246 skal rives ned. Det foreslås at der anlægges en
parkeringsplads på grunden 246.
e. Vedr. bump i Magleby bliver lokalrådet inviteret til et møde om
udformningen. Torben, Stig og Lars deltager.
f). Stig sender en skrivelse til kommunen om kirkestiens vedligeholdelse.
g). Jette og Torben har været til møde om den nye affaldsordning.
h). Hundeskoven er blevet indviet, med meget stor deltagelse.
i). Elmelunde Landsbypark er også blevet indviet.
j). Efter statsforvaltningens svar til Kommunen om kloakeringen i Magleby,
har der været forslag om en opmand, det er blevet afvist fra kommunens
side.
k). Ambassadør ordningen har fået flere muleposer, og der er kommet en ny
ambassadør i Elmelunde.
l). Østmøn Naturforenings kommentar til campingpladsens pileanlæg.
m). Jens S. omtalte vores facebook side. Hjemmesiden vil Anette og Jens S.
kikke på, og der ønskes input.
n). Vedr. internet, har 3 områder søgt bredbånds puljen, der kan komme 2 til
3 mere. Vi har bedt om at låne mobilkufferten.
o). Vestmøn Lokalråd har lavet et tillæg til spildevandsplanen som vi har
tilsluttet os.
p). Hundeskoves ansøgning om en plæneklipper er ikke blevet
imødekommet.

7. Grobund for dannelser af Landsbyklynger v/ Ole.
Ole orienterede om de pilotprojekter der i gang.

8. Nyt fra Husgruppen herunder Shelters ved Østerpol.
Der er en dialog med kommunen om Østerpol’s fremtid.
Christina har søgt om penge til 4 Shelters. Der ønskes adgang til toilettet, vi
laver en forsøgs periode på et år, for at se hvordan det går.

9. Næste møde.
Aftales på generalforsamlingen.
10. Eventuelt.
Intet.
Referat Lars.

