Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 9. januar 2013 hos Martha.

Deltagere: Torben, Jens H, Ole, Martha, Jan, Jette, Per Anne Marie, Birgit og Lars.
Afbud Anne.
Dagsorden:
•

Godkendelse af dagsorden.

•

Meddelelser.

•

Godkendelse af regnskab.

•

Dialog møde.

•

Strategiplan/byfornyelse ved Jan

•

Forslag om fortov Fra Råbylille Grundejerf.. ved Birgit.

•

Næste møde.

•

Evt.

Punkt 1:
Dagsorden godkendt.
Punkt 2:
•

Vedrørende vores brev til kommunen om kloakeringen i Magleby, venter vi på svar.

•

Vi vil bruge Borre Borgerforenings medlemsblad til at få formidlet vores arbejde bredere
ud.

•

Torben orienterede om kystturismen, der skal laves en plan, hvor Dansk bygningsarv er
inde over, der er tema dag d.26-2.

•

Der er administrativt stormøde d. 6 – 2 på Vordingborg Rådhus. Vi deltager og bringer bla.
Fibernet og mobildækning i forslag. Emner der ønskes drøftet skal sendes til Torben inde
inden d. 20-1

•

Den åbne skole Temamøde d. 14 – 2 på Gåsetårnskolen om folkeskolereformen 2014 i
Vordingborg kommune, hvor lokalrådene er indbudt.

•

I sagen om afvigelsen af lokalplanen for Fiskekrogen fra 150 m2 til 180 m2 kan der gives
tilladelse til bygning af større huse.

•

Der har været en tur i Elmelunde, Hjertebjerg, Borre og Magleby i byforskønnelses
udvalget hvor Torben, Jan, Martha og Ole deltog.

Punkt 3:
Regnskabet godkendt. Regnskabet vil ikke blive gennemgået til generalforsamlingen, men kun
blive lagt frem til orientering.
Punkt 4:
Dialog mødet er foreløbigt planlagt til d. 12 – 3, emner og tilrettelæggelse på næste
bestyrelsesmøde.

Punkt 5:
Jan orienterede om arbejdet med strategiplanen, hvor der arbejdes i 3 grupper, bosætning,
landsbyforskønnelse og erhvervsudvikling, der laves en status til dialogmødet.
Kommunen har købt huset ved siden af legepladsen i Borre, hvor der bliver kontor under
byforskønnelses arbejdet og det kunne måske også bruges som mødelokale for lokale foreninger.
Der bliver afholdt fyraftensmøder d. 27 - 1, 3 – 2 og 17 – 3 i de 3 områder, tid og sted senere.
Punkt 6:
Birgit fortalte om fortovene i Råbylille, hvor farligt det er at færdes. Vi beder om et forslag fra
grundejerforeningen.
Punkt 7:
Næste møde afholdes d. 19 – 2 kl. 19 i det nye lokale i Borre eller hos Birgit.
Punkt 8:
Der blev talt om akut hjælp, førstehjælp. Ligeledes drøftede vi fortov fra Klintholmhavn centret til
Havnen og manglende lys ved centret. Borgerforening i Klintholm havn sender forslag til Torben.
Der var en snak om snerydning.
Referat: Lars

