Bestyrelsesmøde Østmøn Lokalråd
tirsdag den 7. marts 2017 kl.19.00 i Østerpol.

Deltagere: Claus, Torben, Jette, Stig, Jan, Jens H og Lars.
Afbud. Jens S, Jørn og Ole.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra dialogmøde.
3. Evaluering af dialogmøde.
4. Østerpols fremtid.
5. Høringssvar Kollektivtrafik.
6. Høringssvar Hovgårdsvej 4 (Møn is) og Vrinskebækken.
7. Sendt høringssvar tværgående politiker, frivillighed og bosætning.
8. Regnskab revideret.
9. Meddelelser.
10. Næste møde.
11. Eventuelt.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter 7A: Klintholm Havn og 7B: Internet.
Punkt 2. Godkendelse af referat fra dialogmøde.
Referatet blev godkendt.
Referatet er sendt ud til alle dem der er med på vores mail liste.
Punkt 3. Evaluering af dialogmøde.
Der var 125 deltagere til dialogmødet, og der var ros fra dialogudvalget over det store engagement, der er
blandt beboerne, på Østmøn.
Lokalrådet afventer vedtagelsen af loven om forsikring af frivillige, der udfører et arbejde for fællesskabet.
Kloakering i det åbne land blev vendt.
Dialogmødet kostede 7.109 kr.

Punkt 4. Østerpols fremtid.
Lokalrådet bemyndiger Torben og Jan til at søge midler til drift og vedligeholdelse af Østerpol. Når der
kommer svar på ansøgningen, indkaldes til et fælles møde mellem Husgruppe og Lokalråd.
Vi drøftede om der skulle sættes udendørsbelysning op.
Der skal være møde på fredag i Husgruppen, hvor Østerpols fremtid skal drøftes.
Punkt 5. Høringssvar Kollektivtrafik.
Da der i den kollektive trafiks budget mangler 4,6 millioner er det foreslået at skære ned på Flextrafik og
vores busrute.
Forslaget går ud på at skære busdriften væk i weekenderne og 3 afgange om aftenen.
Da vi som yderområde med mange turister og unge, der skal til uddannelse, og da vi kæmper for mere
bosætning kan vi ikke accepterer at der bliver skåret i den kollektive trafik.
Lokalrådet er bange for, at når der begyndes at skæres er det kun begyndelsen.
Jan og Claus udformer et udkast til høringssvar.
Punkt 6. Høringssvar Hovgårdsvej 4 (Møn is) og Vrinskebækken.
Vordingborg Kommune modtog den 11. juni 2015 en ansøgning om miljøgodkendelse til ændring af
produktionen på husdyrbruget Hovgårdsvej 4, 4780 Stege, der nu er sendt i høring.
Lokalrådet har ingen indvendinger.
Vedr. Vrinskebækken har vi ikke modtaget noget, og vi henstiller til kommunen, at når der er noget der
vedrører Østmøn bliver der udsendt materiale til os. Lokalrådet ønsker at oprensningen foretages hurtigst
muligt.
Punkt 7. Sendt høringssvar tværgående politiker, frivillighed og bosætning.

Vi skal have en målsætning om det skal være muligt at bosætte sig i hele kommunen. Det betyder at det er
meget vigtigt at vi udvikler hele kommunen og ikke kun Vordingborg by. Der er vigtigt at sikre servicen i
yderområderne, skoler, ældrepleje, transport og arbejdspladser. Vordingborg Kommune driver mange
havne og ved at skabe et godt miljø både for erhvervsfiskere, lystfiskere og sejlere kan vi trække flere bo
sættere til havnebyerne. Derfor ønsker vi attraktive havnemiljøer.
Af Vordingborg Kommunes forslag for frivillighed og borgerindragelse fremgår det at man ønsker flere
partnerskaber mellem kommunen og lokale aktører.
Østmøn Lokalråd opfordrer kommunen til klart at tilkendegive, at man ønsker at forsikre borgere der
leverer en frivillig indsats.
Vi opfordrer til at vi sammen med kommunen får klargjort hvornår det er en frivillig indsats, og hvornår det
er et frivilligt arbejde.
Punkt 7 A: Klintholm Havn.
Vi er meget ked af at der ikke er en fuldtidsansat havnefoged, og vi gerne vide hvad rationalet er med
organisationsændringen. Vi undrer os også over at personalet ikke vil blive involveret i ”stedet tæller”.
Torben udformer og fremsender et brev.
Claus og Stig deltog ikke i behandlingen af punkt 7A.

Punkt 7 B: Internet.
Stig prøver at samle vores ansøgninger til fiberpuljen, til en fælles ansøgning. Der er 5 områder der søger.
Lokalrådet er med i en fælles pressemeddelelse, i Uge bladet for Møn, om fiberpuljen.
Et planlagt møde med NET 1 d. 2/3 blev aflyst grundet sygdom.
Punkt 8. Regnskab revideret.
Regnskabet er blevet revideret af Claus og fundet i orden.
9. Meddelelser.








Der har været afholdt et møde om at lave Borre Mose til et vådområde, vi er ikke indstillet på at
arbejde videre med det.
Strandrengøring d. 2/4.
Det ser ud til der sker en forringelse af borgerservice fra 1/5. Jan og Claus skriver til kommunen for
at få klarlagt, hvad der er ved at ske.
Der er en Østersøkonference om Kriegers Flak. Claus deltager.
Der afslutnings event for forhave på forkant den 3/4 i Vordingborg. Hver enkelt der ønsker at
deltage, til melder sig selv.
Møns Handelsstandsforening mangler personale til deres markeder, det kan vi ikke.
Lokalrådet ønsker et møde i styregruppen for landsbyplaner på Østmøn. Torben har sendt brev til
Peter Rasmussen.

Punkt 10. Næste møde.
Der bliver indkaldt efter behov. Fællesmøde med Husgruppen.
Punkt 11. Eventuelt.
Intet at bemærke.
Referat Lars

