Bestyrelsens beretning ved generalforsamling
I Østmøn lokalråd 27. oktober 2011.
Ved formand Torben Nielsen
Indledning:
Dejlig med fremmødet, og bestyrelsen håber at vi kan få en god debat, det vil vi prøve at lægge op
med beretningen.

Bestyrelsesarbejde:
Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling.
Vi har drøftet ”Helhedsplan Klintholm havn.”, deltaget i et borgermøde i sommers i Klintholm
havn. Man håber jo at vindmølleparken på Krigers Flak, kan indebære at havnen kan blive en
servicehavn med op til 60 arbejdspladser. Bygning af en eventuel vinteropbevaringshal, har givet
anledning til megen debat. Anne Marie og Jette repræsentere lokalrådet en følgegruppen.
Niels Aage og jeg har deltaget i et formøde for udarbejdelse af en cykelstiplan for Vordingborg
kommune. Planen har været til høring hos lokalrådene. Vi har svaret den 7. okt.(læs brev)
Birgit og jeg har deltaget i et møde om telebusser på Østmøn efter at der blev lukket flere ruter.
Det lykkedes at forbedre ordning en smule, så det blandt andet blev muligt at komme til Borre og
handle.
Vi har flere gange i de senere år prøvet om vi på Østmøn kunne få mere gavn at den pulje der er til
nedrivning at huse. Lokalrådet har bemærket at Klintevej 384 er sat til salg for 150.000 kr. og skrev
igen et brev til kommunen, der blev svaret tilbage at huset var slidt, men ikke faldefærdigt, og at
ejeren ikke ønskede at renovere huset, vi havde forestillet os at kommunen kunne købe huset til
nedrivning.
Bestyrelsen har afhold et bestyrelsesmøde alene med emnet ”Vordingborg Kommunen 2021
Planstrategi” Vi besluttede at vi ikke ville indsende nye ideer til planen, men vi håber at det
lykkedes at gennemføre flest muligt af de handlinger og projekter der er i planen.
Slutteligt har vi modtaget Fokus på folkeskoler, et dirret værk på ikke mindre end 150 sider.
Jeg har endnu ikke nået at læse værker, men håber at høre mere om det på det efterfølgende
borgermøde.
Jeg har også deltaget i et møde for de 4 lokalråd i den gamle Møn kommune, vi har mange fælles
problemer, blandt andet nedgange i befolkningstallet. Der var enighed om at ikke skulle arbejde
meget tæt sammen, men prøve at binde den nye kommune bedre sammen.

Dialogmøde:
Der blev afholdt dialogmøde den 21 marts her i Borre forsamlingshus. Jeg var desværre forhindret i
at deltage, da jeg var indlagt på sygehus. Men jeg har fået refereret at det var et konstruktivt møde,
med mange deltagere. De emner der blev drøftet var fremtiden for skole, sfo, børnehave og
idrætsfaciliteter i Hjertebjerg. Udvikling af Østmøn med bosætning og erhverv, cykelstier, akutbil
skadeklinik og læge mangel, privatisering af veje, busser og telebusser. Alle emner som sikkert
bliver drøftet videre på det efterfølgende borgermøde.
Næste dialogmøde tirsdag den 13 marts 2012 her i Borre forsamlingshus.

Visioner:
Vi har også i rådet debatteret bruger vi lokalrådet rigtigt, hvor meget har vi fået gennemført. Jeg
mener at kan stille det sådant op. Jeg mener at lokalrådets vigtigste opgave er at formidle en god
kontakt mellem befolkning, politikere og embedsmænd. Det er da altid rart at få gennemført nogle
ideer, jeg mener at vi har været medvirkende til at vi har fået flere cykelstier på Østmøn. Jeg føler at
vi har et godt samarbejde med både politikere og embedsmænd, og at de lytter til hvad vi siger. Vi
kan da selvfølgelig ikke få gennemført alle vores ønsker, men vi påvirker beslutninger i den retning
vi ønsker. Men jeg er ikke enig i den måde Præstø lokal debatterer i pressen, her tænker jeg på John
Kreiner Præstø og bålhytte.

Hjemmeside:
Hjemmesiden at stor set ligget stille siden Ole Meyer blev syg og trak sig ud at arbejdet i lokalrådet.
Det er nu lykkes os i bestyrelsen at finde en, der gerne vil arbejde med vores hjemmeside og få det
løbende opdateret , det er jo betingelsen får at nogen gider at gå ind på vores hjemmeside.
Jeg vil gerne byde velkommen til Annette Guldberg, som har tilbudt sin hjælp.

Afslutning:
Til slut vil jeg gerne tak for den opbakning vi får fra medlemmerne.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde. En særlig tak skal lyde til Niels Aage, som nu har valgt at
stoppe som bestyrelsesmedlem. Niels Aage er ikke til stede, da har er på ferie, så vi må finde en
anden lejlighed til at sige ham mange tak for det store arbejde han har ydet for Østmøn lokalråd.

