Formandens beretning
Stiftelse
Østmøn Lokalråd blev som mange sikkert husker stiftet 5. juni 2007, det er et af de 17
lokalråd kommunalbestyrelsen ønskede nedsat. I erkendelse af at kommunen var blevet en
meget stor størrelse i forbindelse med sammenlægningen af de 4 kommuner, blev der nedsat
et demokratiudvalg som skulle finde en model der kunne give mulighed for dialog og
samarbejde borgere - kommunen (politisk og forvaltningsmæssig).
På det tidspunkt var vi på Møn gået sammen med de 7 sogne, Allerslev-Skibinge og Jungshoved i et netværk, der fik navnet Landsbyforum. Det var i erkendelse af, at der ville blive
langt til kommunen og frygten for at blive glemt. Landsbyforum var så langt fremme i et
konstruktivt samarbejde på tværs af de gamle kommuner, at demokratiudvalget inviterede os
med til nogle af deres møder, her var det vigtigt for os, at lokalrådene fik reel indflydelse og
ikke bare et tomt talerør, vi slog meget på der skulle være forhøringer og oprigtig ind-dragelse
i de forskellige sager og problemer, det fik vi og det vil fremgå af de sager vi har behandlet.
Møder
Borger- og dialogmøder har der været 5 af
Stormøder (alle lokalråd og kommunen) har der været 3 af
Bestyrelsesmøder har der været 10 af
På de første borger- og dialogmøder arbejdede vi med at afdække ønsker og behov fra
borgerne på Østmøn og her blev cykelstier prioriteret højest, derefter kom fartdæmpende
foranstaltninger, et aktivt Klintholm Havn, flere jobmuligheder, Hjertebjerg som centrum for
fritid og kultur blot for at nævne nogle af dem.
På de senere dialogmøder blev aktuelle emner drøftet, bl.a. Haveaffaldspladsen,
skadeklinikken i Stege, aflastningspladser, Risbækvej 5, privatisering af veje, offentlig trafik,
kommuneplan 21 og meget mere.
Stormøderne har været lidt af en tynd kop te, indholdet i møderne kendt stof, uinteressant og i
nogle situationer var det umuligt at høre eller se hvad der foregik, det har vi selvfølgelig
fremført for kommunen. Der har været foretaget en evalueringstest på model-lens
brugbarhed, både lokalråd, politikere og embedsmænd blev spurgt, det gav et nogen-lunde
billede, men efter vores opfattelse var det for tidligt at evaluere. En så stor omvælt-ning som
at lægge 4 kommuner sammen tager tid.
På bestyrelsesmøderne er der blevet behandlet mange ting, vi har brugt en del tid på
kommuneplan 21, den har vi fremsendt en del kommentarer til.
Lokalplan for Klintholm Havn, det var den første prøvelse af demokratimodellen, vi blev
kontaktet af planafdelingen om vi var interesseret i et møde om forskellige ting vedr. Klintholm
Havn, vi sagde selvfølgelig ja, men at mødet skulle finde sted her på Østmøn for at få dem
væk fra deres telefon og kollegaers henvendelser. Det var ikke noget problem, mødet blev i
Borre. Bestyrelsens sammensætning er heldigvis sådan, at 2 medlemmer er fra Klintholm
Havn, så vi var godt klædt på til mødet. Mødet var en positiv oplevelse, de 2 fra kommunen
var meget lydhør og interesseret i hvad der rørte sig i Klintholm Havn omkring udvikling af
stedet, så det blev et godt og konstruktivt møde. En tid efter fik vi tilsendt udkast til
lokalplanen og her kunne vi konstatere, at de have lyttet til os. Det havde også betydning for
høringsmødet i Klintholm Havn, hvor over 100 mennesker var mødt op, repræsentanterne for
kommunen kunne stort set svare på alle spørgsmål og slap derfor for at sige "det kan jeg ikke
svare på, men jeg skal undersøge det".

Vi har også været inddraget i lokalplan for Campingplads Møns Klint, der ønskede opførelse af
nye hytter. Spildevandsplan hvor vi var repræsenteret med bestyrelsesmedlemmer. Offentlig
trafik, hvor vi deltog i et møde. Modtaget henvendelse vedr. trafiksikkerhedsplan.
Mange af de mindre ting har kunnet klares via mails.
Ændring af landzonetilladelse Stendyssevej 18, Sømarke Lejerskole, ændres til at kunne
bruges til ferieformål.
Da vi hørte rygte om en evt. nedlæggelse af akutbilen, rettede vi henvendelse til Region
Sjælland med beklagelse over tanken og opfordring til ikke at gøre det. Vi fik svar om at det
ikke var aktuel for øjeblikket. Vi fik også svar fra vores politiker Jens Ravn om at han ville
følge sagen meget nøje og kæmpe for bevarelsen.
Et andet rygte, nemlig nedlæggelse af haveaffaldspladsen i Borre, fik os til 15. juli at skrive til
kommunen, at det ville være meget uheldig for os på Østmøn og at det er en oplagt sag at
drøfte med Lokalrådet, vi har d.d. ikke modtaget noget svar.
Sidst i juni hørte vi, at regeringen havde afsat 150 mill. til opkøb af ubeboelige huse og da vi
fra flere sider har fået henvendelse om dårlige faldefærdige huse i Borre skrev vi d. 28. juni til
kommunen om problemet og pegede på 3 bygninger i Borre. Vi har fået svar, at kommunen
har det med i deres overvejelser og ville gerne have fotos af bygningerne. Det har de fået.
Vi har også været inddraget i sikkerhed omkring de offentlige legepladser.
Et sted hvor vi synes, det havde været oplagt at inddrage os, er cykelstien der var planlagt til
at ligge i Keldby og Hjertebjerg/Elmelunde, men den hørte vi først om, da vi blev kontaktet af
Nils Natorp om lokalrådet ville være med til at starte en forening "Flere cykelstier nu". Et
område som er højest prioriteret på vores ønskeliste. Selvfølgelig deltog vi.
Vi har også arbejdet med hjemmeside og her er vi så heldig at have Ole Meyer i bestyrelsen,
han påtog sig opgaven og efter vores mening har han lavet en meget flot og informativ
hjemmeside. Husk at gå ind på den, her er alle de informationer vi kan give.
Sidste nyt er, at i går deltog Birgit Parkdal og Ole Meyer i et seminar "Den blomstrende
landsby" på Ålborg Universitet, men det må de hellere selv fortælle om.
Landsbyforum, som Østmøn Lokalråd også er med i har indstiftet en kulturpris på 15,000 kr.
som vil blive uddelt hvert år første gang i 2010, med prisen følger et kunstværk skabt af en
kunstner som har hjemme i Vordingborg Kommune, i 2010 er det Bjørn Nørgaard, Møn som
sponserer en skulptur og kultur skal forstås i bredeste forstand. Pengene kommer fra de 17
lokalråd.
Bliver der arbejde til den nye bestyrelse? Det afhænger bl.a. af borgerne på Østmøn, hvis de
møder op til borgermøderne og fortæller hvad de synes bestyrelsen skal arbejde med og for,
så Østmøn fortsat bliver et attraktivt sted at bo.
Landsbyforum havde torsdag d. 24. sep. arrangeret vælgermøde i Mern og her blev det nævnt
at Hjertebjerg Skole er lukningstruet, den nye kommunalbestyrelse skal se forskellige
muligheder for bevarelse og her mener vi den nye bestyrelse får noget at arbejde med.
Det var hvad vi har valgt at informere om.

