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Nørreby, d. 12. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.
Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle,
Lars Christoffersen, Birgit Parkdal og Anne Fischer
Afbud: Ole Ørnum og Annette Guldberg
Fraværende: Anne Marie Hørlyck

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Meddelelser. Kystturisme, Klintholm Havn m.m.
3. Bosætningsmøder og folder. Anne orienterer
4. Oplæg til strategidrøftelse. LUP. Se oplæg fra Jan. Skal vi nedsætte en
arbejdsgruppe og arbejde videre med oplægget. Møde om LUP 26/9
5. Planlægning af besøg af kommunaldirektør den 13. sept. kl. 11.00. Hvad skal vi se
og fortælle om, hvem skal deltage
6. Planlægning af generalforsamling og borgermøde 23/10
7. Møde om landsbyer den 8/10
8. Evt.
9. Næste møde

Ad pkt. 1: Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
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Ad. pkt. 2: Meddelelser
* Torben orienterede om Kystturisme-projektet, hvor Lise Frederiksen er
projektansat. Torben deltog i styregruppemøde d. 30. august

* Klintholm Havn. Torben deltager i arbejdsgruppe. Der afholdes borgermøde d. 9.
oktober og møde i følgegruppen d. 16. september. Opførelsen af havvindmøller på
Kriegers Flak er udskudt mindst ét år af økonomiske grunde.

* I det kommunale budgetforlig afsættes der 1 mio. kr. til lokale udviklingsplaner
(LUP) i lokalområderne.

* Landsbyfornyelse: Indsatspuljen ophører i 2013, og de tilsagn til projekter, der er
givet i 2013, skal være udnyttet og afsluttet i 2014. I stedet for indsatspuljen har
staten med Vækstpakken etableret en ny pulje for landsbyfornyelse. Kommunen
ansætter en projektmedarbejder i ét år med henblik på at udarbejde landsbyplaner for
Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby - i samarbejde med Østmøn
Lokalråd. Af det nyligt indgåede budgetforlig mellem alle partier i
kommunalbestyrelsen fremgår, at der afsættes 9,266 mio. kr. til en pulje for
landsbyfornyelse og landsbyarbejder. Derved har kommunen i årene 2014 og 2015
sammen med de statslige midler i alt 21 mio. kr. til nedrivning og forskønnelse i
landsbyerne og det åbne land, hvoraf et pænt beløb forventes anvendt på Østmøn.
Der arrangeres snarest muligt et møde med kommunen herom.

* Vestmøns Lokalråd afholder møde om lokale udviklingsplaner d. 17. september

* En borgerliste, der stiller op til kommunalvalget, har forespurgt, om vi har konkrete
forslag til en styrkelse af lokalrådene. Torben har svaret, at vi er godt tilfredse med
lokalrådets samarbejde med kommunen.
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* Kloakering i Magleby. Lokalrådet vil gerne yde moralsk opbakning, men har ingen
forudsætninger for at blande sig i det juridiske.

* Der afholdtes valgmøde i Kalvehave d. 10. september. Mødet var arrangeret af
Landsbyforum. Der afholdes tillige et såkaldt politisk topmøde d. 30. oktober i
Tøvelde Forsamlingshus. Mødet arrangeres af Stege og Omegns Lokalråd i
samarbejde med Søndre Byers Beboerforening.

*Høring om store sommerhuse ved Råbylille Strand. Et ønske om at bygge
sommerhuse på 180 kvm. i stedet for 150 kvm. på Fiskekrogen har været i høring.
Alle naboer har gjort indsigelser. Lokalrådet har svaret, at bestyrelsesmedlemmerne
har forskellige holdninger til projektet.

* Fibernet i Magleby. Lars oplyste, at ca. 70 husstande i Magleby potentielt kan få
fibernet. 22 husstande har fået det indtil nu. Kun 2-3 husstande ønskede ikke at få
kablet lagt ind. Etableringen er gratis.

* Torben gennemgik kommunens opfølgning på dialogmødet d. 4. marts 2013.

Ad pkt. 3: Bosætningsmøde og folder: Annes udkast til turistfolder blev drøftet. Der
kom forslag om at nævne mulighederne for cykeludlejning og at omtale Høvblege,
som tiltrækker turister, der er interesseret i specielle orkideer og sommerfugle. Anne
efterlyser flere ideer.
Anne deltager også i arbejdet med at skabe en fælles turistfolder for hele Møn.
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Ad pkt. 4: Oplæg til strategidrøftelse.
"Oplæg til strategidrøftelse på Østmøn" udsendes til alle de borgere, der er på
Torbens mail-liste - med en samtidig opfordring til at deltage i møde om landsbyer d.
8. oktober i Borre Forsamlingshus. Oplægget drøftes også på generalforsamlingen d.
23. oktober. Der nedsættes en arbejdsgruppe med 5 personer fra bestyrelsen og et
lignende antal af interesserede borgere og andre interessenter. Arbejdsgruppen skal
udarbejde et oplæg til lokal udviklingsplan, som forelægges til vedtagelse på det
dialogmøde, der forventes afholdt i foråret 2014.
Fra bestyrelsen deltager følgende i arbejdsgruppen: Jette, Torben, Jens, Birgit og Jan.

Ad pkt. 5: Planlægning af besøg af kommunaldirektør d. 13. september kl. 11.00
Mødet afholdes i "Stalden" ved Magleby Kirke. Der drøftes bl.a byforskønnelse og
befolkningstallets udvikling.

Ad pkt. 6: Planlægning af generalforsamling og borgermøde d. 23. oktober.
Punktet blev udsat til næste møde.

Ad pkt. 7: Møde om landsbyer d. 8. oktober
Jørgen Møller, der er arkitekt og lektor i kommunal planlægning ved Aalborg
Universitet, giver sit personlige bud på sammenhænge og muligheder i nutidens og
fremtidens Landsbydanmark. Mødet er arrangeret og finansieres i et samarbejde
mellem LOF, Borgerforeningen for Borre og Omegn og Lokalrådet for Østmøn.
Torben aftaler med Johnny fra borgerforeningen, hvem der står for tilmelding til
arrangementet.

Ad pkt. 8: Eventuelt
Intet
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Ad pkt. 9: Næste møde
Tirsdag d. 8. oktober kl. 18.00 i Borre Forsamlingshus.

