Bestyrelsesmøde den 7. jan. 2016
Kl. 19.00 i Østerpol.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
1. Godkendelse af Referatet d. 17. dec.
2. Dialogmøde 27. jan. Uddybende dagsorden herunder pulje til drift af særlige
aktiviteter, forplejning? Annette og Eva er forhindret i at hjælpe.
3. Godkendelse af regnskab for 2015, vedhæftet
4. Evt. høringssvar vindmølleplan.
5. Evt. høringssvar Strategisk Energiplan.
6. Næste møde.
7. Evt.
Ad: 1.
Referatet blev godkendt.
Ad: 2.
Referatet blev godkendt.
Ad: 3.
Uddybende dagsorden sendes til medlemmerne af vores dialogudvalg.
Foreløbig dagsorden til dialog mødet:
1. Præsentation af Dialogudvalg.
2. Flextur og Busruter.
3. Planlægning for vindmøller.
4. Kloakering i det åbne land.
5. Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, prob. med vand, fartdæmpning.
6. Landbyplaner, byfornyelse og integration af flygtninge.
7. Mulighed for forhøjet driftstilskud til lokalråd.
8. Politikernes holdning til pilerensningsanlæg.
9. Orientering om Internet.
10. Emner fra salen.
11. Eventuelt og tak for i aften.

Ved rørende punkt 2, skriver Jan en kommentar med beregninger over
takststigningerne, da Østmøn lokalråd er meget skuffet over at kommunalbestyrelsen
har afskaffet regulering af prisen for kørsel med Flextrafik til nærmeste købstad.
Der skrives en kort kommentar til dialogudvalget om lokalrådets syn på vindmøller
og oplægget fra Østmøn Naturforening vedhæftes.
Stig kommer med et oplæg om kloakeringen i det åbne land, ligeledes sender vi
oplægget vi har fået, om pilerensningsanlæg under punkt 8 med.
Vi har desværre fået afslag på ansøgningen om tilskud til tom bygningsmasse på
Østmøn, til boliger for flygtninge.
Der serveres en let anretning.
Ad: 4.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt Årets overskud 2.428,92 kr.
Beholdning 31-12-2015 6.494,97 kr.
Ad: 5.
Jan sender et høringssvar.
Ad: 6.
Stig laver et kort oplæg.
Ad: 7.
Næste møde, 24-2 -2016 kl. 19.00 I Østerpol.
Ad:8.
Møn Nu har fået nulstillet økonomien, der nedsættes en gruppe der skal se på
fibernet/mobil, Lars deltager fra Østmøn.
Hus gruppen skal finde ud af en måde at drive Østerpol videre på.
Christina vil prøve at lave cafe. Vi anbefaler at der arbejdes videre med idéen.

Referat Lars

