Beretning generalforsamling
Østmøn lokalråd 9. oktober 2012.
Ved formand Torben Nielsen

Indledning:
Så er der igen gået et år og vi skal holde generalforsamling i Østmøn lokalråd. Vi har i bestyrelsen
lavet en kort beretning, hvor vi omtaler vores aktiviteter i det forgangne år. Vi håber at vi kan få en
god debat om arbejdet i lokalrådet.

Bestyrelsesarbejde:
Maria Jensen er udtrådt af bestyrelsen idet hun er fraflyttet Møn. Maria deltog meget aktivt i
debatten om skolestrukturen, og vi vil fra bestyrelsen sige hende tak for indsatsen i
lokalrådsarbejdet.
Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, og et ekstraordinært dialogmøde den 12. januar på
Hjertebjergskolen om skolestrukturen. Skolestrukturen et det emne vi har brugt mest tid i år, vi
arbejdet sammen med skolebestyrelse og idrætsforeningerne og indsendt høringssvar både i
november og i januar måned.
Det lykkedes at beholde vores skole på Østmøn, det er jo svært at sige om vores arbejde har
medvirket til det? Men et er sikkert, der vil også i de kommende år ligge et stort arbejde i at bevarer
Hjertebjergskolen som en attraktiv skole og samlingssted for Østmøn.
Udviklingen på Østmøn og helhedsplaner i Klintholm havn er blevet drøftet flere gange. Klintholm
Marina blev i forsommeren købt af kommunen på tvangsaktion, vi håber at det betyder at der igen
bliver ordnede forhold i lystbådehavnen, så der igen kan komme mange turister til havnen til gavn
for handelslivet.
Med den vedtagne energiforlig frem til 2020, blev realiseringen af havvindmølleparken ved Krigers
Flak skrevet ind i forligsteksten, hvilket betyder at det er helt sikket at det bliver til noget. Det ligger
nu et meget stort arbejde for at sikre at Klintholm havn kan blive hjemsted for service og
vedligeholdelse af møllerne, og evt. bosætning af de 60-75 medarbejdere driften af
havvindmølleparken kræver. Lokalrådet håber at det igen kan sætte gang i udviklingen af Klintholm
havn.
Vi har deltaget i et møde om trafiksikkerhed den 5. sep. Kommunen vil senere komme med en ny
trafiksikkershedsplan. I den forbindelse kan vi jo glæde os over etableringen af cykelstien fra
Hjertebjerg til Borre, og planer er at man i 2016 fortsætter mod Klinten, desværre er der ikke planer
om cykelsti fra Magleby til Klintholm havn
Vi har fået en henvendelse fra Borre- Magleby Menighedsråd, de vil få ordet på det efterfølgende
borgermøde, vi håber på et godt samarbejde.
Birgit arbejder med 112-akuthjælpere.
Et emne der har været drøftet flere gange er privatisering af veje, som jeg har forstået det er det
stillet i bero, hvilket vi er maget glade for.
Lokalrådet får en masse henvendelser fra forvaltningen i kommunen, mange emner er aktuelle, men
der kommer også rigtig mange henvendelser, der ikke er aktuelle for os, og det er meget
tidskrævende at behandle alle disse henvendelser.
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Dialogmøde:
Vi har afholdt dialogmøde den 13 marts her i Borre forsamlingshus. Fra kommunalbestyrelsen
deltag Birgitte Steen Jørgensen, Eva Sommer Madsen, Erling Nielsen, Niels Fog og Heino Hahn
der var mødt i stedet for Per Stig Sørensen.
Der var et meget fint fremmøde idet vi var i alt 65 deltagere.
Der blev orienteret om konsekvensen af skolestrukturforslaget som var vedtaget af
kommunalbestyrelsen. Erling Nielsen orienterede om kloakeringenplanen og lovede at der vil blive
afholdt et offentligt møde. Borre rensningsanlæg vil blive lukket i 2014.. Der blev drøftet bus- og
telebusdrift, 112 akuthjælpere og udvikling af Østmøn hvor et nyt forslag til lokalplan vil blive
forelagt lokalrådet til forhøring. Der blev orienteret om Møn Nu og det offentlige møde de vil
afholde på sukkerfabrikken.
Alt i alt et godt dialogmøde i en positiv tone.

Hjemmeside:
Som vi nævnte sidste år har Annette Guldberg lovet at passe vores hjemmeside. Det gør Annette
rigtigt godt. Den har fået et nyt udseende og mange nyttige oplysninger, bl.a. er der lavet en
fortegnelse over hvor man kan finde hjertestartere på Østmøn.
Der er også en tæller, så vi kan se hvor mange besøgende der er på siden, og der er ikke mange!
Det er bestyrelsens håb at vi kan få mere gang i hjemmesiden med forslag og debat.
Brug derfor Oestmoen.dk

Visioner:
Bestyrelsens visioner er at skabe gode livsbetingelser for os på Østmøn. Skole, busforbindelser
bosætning, arbejdspladser og natur.
Vi håber at vi kan være bindeled mellem politikere, forvaltning og beboer.
Derfor er alle henvendelser til lokalrådet velkommende.

Afslutning:
Tak til Annette vores webmaster for den flotte opsætning og pasning af hjemmesiden(overrække
gavekort).
Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.
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