Beretning generalforsamling
Østmøn lokalråd 23. oktober. 2013.
Ved formand Torben Nielsen.
Indledning:
Vi har i Østmøn lokalråds bestyrelse haft et travlt år med mange aktiviteter, og dermed mange
møder med kommunen og andre. Så vi har haft nok at se til, men vi syntes også, at vi har nået nogle
resultater, og bestyrelsen håber også at i syntes at arbejdet har båret ”frugt.” Vi har haft et godt
samarbejde i bestyrelsen, med stor glæde af de 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Vi vil her i beretningen nævne de emner der er arbejdet med.
Kloakering i Magleby:
På sidste års generalforsamling var der utilfredshed med at der ikke var afholdt et orienteringsmøde
om kloakeringen i Magleby, som lovet. Lokalrådet fik derfor lavet et orienteringsmøde sammen
med Vordingborg forsyning og kommunen, mødet blev afholdt her i forsamlingshuset den 4 dec.
Kloakerings arbejdet blev gennemført i første halvår af 2013. Der har været en stor uenighed
mellem beboerne og forsyningen om, hvor vidt der skulle betales tilslutningsbidrag eller Magleby
var kloakeret, og at der derfor ikke skulle betales de ca. 35.000 kr. i tilslutning. Lokalrådet kan og
vil ikke gå ind i det juridiske, men vi bakker beboerne op i at det ikke er godt nok juridisk
behandlet. Derfor har vi sendt en skrivelse til kommunen og forsyningen, hvor vi udbeder os en
redegørelse for sagsbehandlingen. Brevet er først sendt i fredags, så vi har ikke modtaget svar
endnu.
Fibernet i Magleby:
I forbindelse med arbejdet med kloakering i Magleby rejste lokalrådet spørgsmålet om nedgravning
af fibernet i samme arbejdsgang. Det nåede man ikke, men efterfølgende har SEAS nedgravet rør til
fibernet i Magleby, hvor ca. 70 husstande sagde ja tak, der var kun 2-3 husstande der ikke ville have
gravet rør ind, etableringen var gratis. Der er 22 husstande der pr.1. Sep. har bestilt tilslutning af
fiberbredbånd. Der er tilbud på tilslutning indtil 31/12 13. Vi håber i lokalråds bestyrelse, at så
mange som muligt, benyttes sig af muligheden, idet tilslutnings procenten er afgørende for om der
blivet nedgravet fibernet i andre områder. Vi vil gerne sige tak til Thomas Christfort for hans
medvirken.
Telebus:
I foråret 2013 kom der i forbindelse med ”Trafikbestilling 2014” afholdt møder med kommunen.
I oplægget var der foreslået at nedlægge telebusserne. Telebusserne, som er gratis, bliver brugt
rigtigt meget på Møn, men næsten ikke i resten af kommunen. Det blev foreslået at erstatte telebus
med flextrafik. Beboerne på Østmøn er meget kede af at man nedlægger telebusserne, og erstattet
med flextur, som er en forholdsvis dyr løsning. Med flere møder og kontakter til flere politikere
lykkedes det Østmøn lokalråd at få ændret forslaget om prisen til en mere spiselig model. Der står i
forslaget til den nye køreplan:
For Vordingborg kommunes borgere indføres fra den 15 dec. 2013 en refusionsordning, således at
du højest kommer til at betale 24 kr. for en flextur, som er imellem din bopælsadresse og en anden
adresse indenfor en af 3 flex-zoner i Vordingborg kommune. Vordingborg kommune udbetaler
herefter refusion til din NEM konto en gang om måneden for det beløb, du har betalt til Flextur, som
er over 24 kr. Rejser du fra den ene Flex-zone til den anden betales kommunetakst – dvs. 24 kr. for
10 km, derefter 6 kr. pr. km. Der ydes ingen refusion.
Sagt på dansk betyder det,at man fra Østmøn kan køre med flextur for den samme pris, som hvis

man tager bussen f.eks. til Stege, nemlig 24 kr. Det er jo ikke gratis mere, men vi syntes i
bestyrelsen alligevel at det er rimeligt resultat vi har opnået.
Den nye ordning med flextrafik træder altså i kraft den 15 dec. 2013.
Møde med kommunaldirektøren:
Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune tilbød i sommers et møde med alle lokalråd, vi takkede ja
og fik besøg af Lau Svendsen-Tune den 13 sep. Vi havde et møde på ca. 2 timer, hvor 5
bestyrelsesmedlemmer udvekslede synspunkter med kommunaldirektøren og orienterede om
hvilken problemstillinger vi har her på Østmøn, og hvilke ønsker vi har til fremtiden. Jeg syntes at
vi havde et rigtigt godt møde, hvor vi belyste hvilke ønsker vi har til fremtiden.
Projekt landsbyplaner på Østmøn:
Det er jo en meget fin titel projektet har fået. Vi er inviteret til opstartsmøde med forvaltningen den
8 nov. Projektmedarbejderen starter først til januar. Projektet er udsprunget af det besøg vi havde af
klima og miljøudvalget den 12 april efter debatten om faldefærdige huse. Vi gik sammen med
udvalget til fods gennem Hjertebjerg, Elmelunde, Borre og Magleby. Første synlige resultat af
mødet var opkøb og nedrivning af Antikforretningen ved kirken i Borre, og oprydning ved ruin på
Klintholm havnevej ved Centralskolen. Landsbyfornyelse via 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 et år med henblik på at udarbejde landsbyplaner for Hjertebjerg,
Elmelunde, Borre, Ny borre og Magleby – i samarbejde med Østmøn lokalråd. Af det nylig
indgående budgetforlig mellem alle partier i kommunalbestyrelsen fremgår, at der afsættes 9.2 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 landsbyer og
det åbne land, hvoraf et pænt beløb forventes anvendt her på Østmøn.
Styregruppe for Kystturisme:
I forlængelse af landbyplaner er der et nyt projekt mere, der omhandler Østmøn det er
”Kystdestination Møns Klint”. Vordingborg kommune afholdt onsdag d. 24 april visionsdag med
Møns turistvirksomheder på Geocenter Møns Klint. Visionsdagen var det officielle startskud på
kystturismeprojektet, der skal udvikle Østmøn, Stege og Nyord til en slagkraftig turistdestination.
Hovedmålsætningen for projektet er en fordobling af turismeomsætningen på Østmøn. Målet skal
bl.a. nås ved at øge antallet af overnatningsmuligheder og at holde et vedvarende fokus på at
udvikle kvaliteten i turismetilbud og turismeservicen på Østmøn. Det er ligeledes et mål, at der
udarbejdes en potentialeplan, der skal afdække nye udviklingsmuligheder for turismen på Østmøn.
Potentialeplaner skal senest være udarbejdet ved udgangen af 2014.
Det er et meget spændende projekt, som forhåbentlig på sigt kan give nogle hård tiltrængte
arbejdspladsen. Lokalrådet har fået tilbudt en plads i Styregruppen, som vi har takket ja til, og jeg
har deltaget i 2 styregruppemøder.
Nylokalplan for Klintholm Havn:
Kommunen arbejder på at udarbejde en ny lokalplan for Klintholm Havn, for at forberede området
til at leve op til kravene til en servicehavn for Kriegers Flak. Lokalplanen er en helhedsplan for
Klintholm Havn by, der binder byens forskellige funktioner sammen inden for erhverv, turisme,
infrastruktur og natur. Lokalplaner skal også ses i sammenhæng med et andet kommunalt projekt,
nemlig Kystdestination Møns Klint som jeg lige har omtalt. I forhold til tidsplanen for
energistyrelsen får aktørerne inden for offshore mulighed for at byde ind på en prækvalifikation til
opgaven den 29 april, med frist for indsendelse af et endeligt bud den 31 august 2015. Vinderen af
koncessionen forventes udpeget i efteråret 2015 og først derefter vil der ske en endelig udpegning af
anlægshavn og servicehavn. Med hensyn til lokalplaner vil der blive afholdt et borgermøde når der
er udarbejdet et foreløbigt forslag. Et af problemerne er jo som bekendt arealet medde hvide og de

røde fiskerhytter. Det er mit håb at der før afholdelse af borgermødet kan udarbejdes et forslag
med opbakning fra beboerforening, lokalråd og arbejdsgruppe. Vi havde et møde parterne imellem
den 2. okt. på havnen, hvor der var en positiv stemning.
Årets dialogmøde:
Den 4 marts havde vi her i huset det årlige dialogmøde med deltagelse af 4 kommunalbestyrelses
medlemmer, nemlig Birgitte Steen Jørgensen R, Eva Sommer Madsen V, Erling B. Nielsen SF og
Niels Fog C. Det blev som bekendt et tilløbsstykke med ikke mindre end 145 deltagere, og er jo
dejligt med så stor en opbakning til vores møder, og bestyrelsen vil gerne takke for opbakningen.
Rygtet om den store tilslutning blev mødt med misundelse fra de andre lokalråd, men det betyder
også at politikere og medarbejdere i kommunen lytter mere til de udmeldinger vi kommer med. I
øvrigt har vi fået ros for afviklingen at mødet og den pæne tone det blev holdt i, det skaber også
respekt. De emner der blev debatteret, var de emner jeg allerede har omtalt i beretningen, nemlig
bus og telebusser, kloakering, Klintholm Havn, udvikling af Østmøn og internet m.m. Alt i alt et
rigtigt dialogmøde hvor vi efterfølgende har fået sat gang i flere sagen, som forhåbentlig kan være
med til at standse nedgangen i befolkningstallet på Østmøn.
Møde om landsbyer den 8 oktober:
Lokalrådet havde den 8. Okt. et foredrag af Jørgen Møller, der er arkitekt og lektor i kommunal
planlægning ved Aalborg Universitet. Jørgen Møller gav sit bud på sammenhængen og muligheder i
nutidens og fremtidens landsby-Danmark. Mødet blev arrangeret og financeret i et samarbejde
mellem LOF, Borgerforeningen Borre Brugs og Lokalrådet. Vi takker for samarbejdet og håber at vi
kan gentage det igen senere. Der deltog ca. 90 i mødet, og vi håber at foredraget var et godt oplæg
til den strategi-drøftelse vi skal have i aften efter pausen, hvor det er bestyrelsens håb at vi kan få en
god debat om en udviklingsplan for Østmøn.
Nærdemokratimodel og LUP:
Forvaltningen har i årets løb afholdt flere møder og nærdemokratimodellen. Bestyrelsen for Østmøn
lokalråd føler at vi har et godt samarbejde med politikerne og forvaltningen, der hvor vi kunne
ønske en forbedring er forslaget om såkaldte forhøringer, hvor lokalrådet bliver inddraget i arbejdet
af forvaltningen, inden sagerne bliver politisk behandlet, det giver os større indflydelsen.
Lokale Udvikling Planer er et begreb kommen har indført og afsat penge til, ca. 1 mio. kr. i 2014.
De lokalråd der laver udviklingsplaner kan søge penge fra puljen, men man kan kun få 50 % fra den
kommunale pulje, de øvrige 50 %, skal findes andre steder. Vi vil arbejde for at vores
udviklingsprojekt for Østmøn kan komme ind under denne ordning.
Møn Nu:
Lokalrådet er medlem af Møn Nu, bestyrelsen deltager i arbejdsgruppen om bosætning, som er
nedsat af Møn Nu. Vi har også deltaget i den årlige generalforsamling. Ellers har der ikke været den
store aktivitet i Møn Nu, vi håber at der kommer flere aktiviteter i gang i fremtiden.
Valgmøde:
lokalrådet er jo upolitisk, men vi vil alligevel gerne gøre reklame for et valgmøde arrangeret af
Stege lokalråd i samarbejde med De Søndre Byers borgerforening. Mødet holdes den 30. okt. i
Tøvelde forsamlingshus kl. 19.00, emnet er fremtiden for Møn.
Tak til bestyrelsen:
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for godt samarbejde til bestyrelsen, og tak til borgerne
på Østmøn for opbakningen i årets løb, TAK.

