Østmøn Lokalråd.
Bestyrelsesmøde den 9. maj kl. 19.00 i Østerpol.
Deltagere: Jens H, Jens S, Torben, Jette, Jan, Stig, Ole, Claus og Lars.
Afbud: Jørn.
Da Stig først kunne komme senere blev følgende dagsorden vedtaget i forhold til den oprindelige.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af 7. marts.
Østerpols fremtid.
Nyt fra bosætningsgruppen herunder nyt om bosætningsgruppen under Møn Nu som er delvis
opløst v/ Jens S.
Hjemmesiden v/ Jens S.
Meddelelser.
Klintholm Havn hvordan kommer vi videre?
Næste Møde.

Punkt 1.
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2.
Referatet fra 7. marts blev godkendt.
Der er blevet bevilget 25.000 kr. til driften af Østerpol. Jan forelagde et budget til driften af Østerpol.
Torben og Jan tager et møde med husgruppen.
Jan havde lavet en oversigt over hvilke foreninger der er på Østmøn. Vi prøver at lave en foreningernes dag
til september hvor vi vil invitere 1 – 2 medlemmer fra hver forening.
Jan arbejder videre med det.
Punkt 4.
Bosætningsgruppen under Møn Nu er blevet sprængt, da der er nogle økonomiske uenigheder. D.29/6 er
der bestyrelses møde i Møn Nu, hvor man vil drøfte sagen.
Lokalrådets bosætningsgruppe kører i bedste velgående.
Punkt 5.
Jens S har på grund af travlhed ikke haft tid til opdateringen af hjemmesiden, men mener at det er ved at
lysne nu.
Punkt 6.





Klintevej 346 er nu nedrevet.
klintevej 342 bliver revet ned til august.
Hvad der skal ske med det det gamle mekanikerværksted bliver der på grund af travlhed i
administrationen, ikke taget stilling til, før der bliver tilført mere arbejdskraft.
Elmelundevej 10 er revet ned og bylauget har overtaget grunden.
Svenskestrædet 12 er blevet Solgt.
Vanduge ved Klintholm Havn, Jette arbejder videre med det.
Der har været informationsmøde i landsbyforum.













Bosætningshuset på Vestmøn er blevet indviet.
Udvalget der har arbejdet med kloakeringen har anmodet kommunen om et møde.
Byråds kandidaten fra alternativet har anmodet om et møde, Torben sender materiale til Ham om
lokalrådets arbejde.
Integrationsrådet afholder en udflugt til Vestmøn, vi sender invitationen videre til vores medlem af
rådet
Torben og Claus tager til et møde om hvordan valgdeltagelsen til kommunalvalget kan blive større.
Trafikbumpene ved Råbylille Strand bliver fjernet.
Der er nu laver en plan for fartdæmpning i Magleby.
Vedrørende internet venter vi på, om nogle af vores områder får internet gennem fiberpuljen.
Kirkestien mellem Magleby og Klintholm Gods er blevet ned graderet til trampesti.
Projektet Forhave På Forkant er nu afsluttet med en rapport.
Jan skriver til forvaltningen om forsikring for frivilligt arbejde.

Punkt 7.
Efter bemandingens ændringen ved Klintholm Havn, hvor man har taget heltidshavnefogeden væk og har
erstattet ham med en havnefoged der har flere havne.
Lokalrådet udtrykker stor bekymring over, om den meget store service og, tilfredshed der har været hos
vore mange gæster kan opretholdelse.
Tidligere da havnen, var ejet og drevet af en tysk investor, var personale, service, renholdelse af område og
toiletter af en sådan karakter, at antallet af gæstende både var faldet til ca. 7000. Efter Vordingborg
Kommune i 2012 købte Havnen og fik ansat særdeles kvalificeret personale er antallet af både stedet til ca.
10.000 i 2016.
Bekymringen drejer sig også om den store afledende effekt havnen har for vores attraktioner og vores
lokale handlende, da vi som udkants område har brug for positive meldinger fra vores gæster.
Lokalrådet prøver at gøre sin indflydelse gældende over for kommunen, det har indtil nu ført til noget
skriveri og et møde med havneadministrationen. Der er aftalt et nyt møde til den 22/5. Torben og Lars
deltager fra lokalrådet.
Efter det første møde er vores bekymring ikke blevet mindre og vi vil fortsætte arbejdet, ligesom vil vi holde
øje med servicen og renholdelsen af faciliteterne ved havnen.
Punkt 8.
Møde efter behov
Punkt 9.
Intet.

Referat Lars

