Generalforsamling Østmøn Lokalråd 26. okt. 2017.
Bestyrelsens beretning
v/ formand Torben Nielsen

1. Indledning:
Generalforsamlinger i år byder på en ændring i forhold til tidligere år, idet vi har udsendt
en skriftlig beretning og der vil komme en kortere mundlig beretning. Bestyrelsen håber at
der på denne måde bliver mere tid debat, og vi håber at I vil tage godt imod ændringen.

2. Bestyrelsesarbejdet:
I det forløbne år har arbejdet budt på 5 bestyrelsesmøde og et dialogmøde den 2. februar.
Der udover har vi holdt mange ad hoc mødet vedrørende Klintholm Havn, som er den
enkeltsag vi har brugt flest resurser på i år. Vi har holdt et par møder om dæmpning i
Magleby og her den 12. oktober havde vi inviteret foreninger på Østmøn til et møde om
hvad de kan bruge Lokalrådet til, der deltog 38 personer.

3. Bemanding og drift af Klintholm Havn:
Siden Dialogmødet har Lokalrådet arbejdet intenst for at bevare nøglepersoner med
indgående kendskab til drift og vedligeholdelse af den kombineret fiskeri-og lystbåde havn.
Vej, park og havne flytter i første halvdel af 2017 nøglepersoner fra havnen og i flere
måneder påpegede både Lokalrådet, Beboerforening og fiskerne, at havnen mistrives.
Blandt andet har der manglet varmt vand i den ene bruse/bade bygning siden ca. 1. august,
altså i højsæsonen, og det er ikke udbedret endnu. De meget omtalte bomme er heller ikke
alle i drift endnu. Først midt i juli kom der skred i bemandingen, der på et tidspunkt er
oppe på 4 personer. Vedligeholdelses standen bedres sidst på året. Der er stadig ikke
fundet nøglepersoner med indgående kendskab til havnedrift, og mange her på Østmøn
venter på udspil fra Vej, park og havne.

4. Landsbyplaner:
Hundeskov er nu helt færdig efter Klintevej 346 blev revet ned i foråret og der blev sat
hegn op det sidste stykke. Der er bygget et redskabsskur og indkøbt en brugt havetraktor, i
det er er et meget stort areal med græs der skal slås. I september er huset på Klintevej 342
så blevet nedrevet. I Elmelunde er Elmelundevej 10 nedrevet, ellers har der ikke været den
store aktivitet i arbejdet med landsbyplaner. Der har manglet personale, men der er
heldigvis ansat en medarbejder mere pr. 1. sep., så lokalrådet håber at der kan komme
gang i arbejdet igen, da der stadig er ejendomme der skæmmer.
5. Østerpol:
Lokalrådet har den 1. april overtaget alle de økonomiske forpligtigelser i Østerpol. Det
betyderat vi selv fremover selv skal betale for varme, el m.m., der vil også komme mindre
vedligeholdelses opgaver frem over. Efter debatten på vores dialogmøde i februar om
tilskud til Østerpol, fik vi mulighed for at søge et engang tilskud til drift af huset, vi søgte og
fik 22.000 kr. Det bliver en stor opgave at få driften til at hænge sammen fremover.
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Husgrupper har laver forskellige tiltag for at skaffe frivillige bedrag til driften. Der er også
lavet en selvstændig forening med navnet Mødestedet Østerpol med egen økonomi med
Jan Schegel som kassere. Vi arbejder også med at arrangere en støttefest til foråret den 26.
maj. I øvrigt bruges huset flittigt, men desværre kun af en begrænset personskare. KØST er
den gruppe der bruger Østerpol mest. For eksempel har der i sommer været biograf ved
huset. Ungeklubben bruger også huset flittigt. Men der er plads til flere brugere.

6. Fibernet og mobildækning:
Der kom i foråret en ny fibernet aftaler med Seas-NVE, hvor vi her på Østmøn fik 3 ud af 5
projekter godkendt. Det er området omkring Kraneledvej med ca. 50 tilmeldinger, området
omkring Møn Is med ca. 45 tilmeldinger og endelig området mellem Elmelunde og Borre
med ca. 27 medlemmer. Tak til den borgere der lokalt har været ankermænd for de
enkelte projekter. Sommerhusområdet ved Råbylille Strand er også kommet med. Jeg
syntes godt vi være tilfredse med antallet af tilslutninger på Østmøn, men der mangle
desværre stadig en hel del. Vi har også arbejdet med bedre mobildækning på Østmøn, og
det vil vi fokusere mere på i fremtiden.
7. Bosætnings- ambassadører:
Bosætnings-ambassadørerne er stadig meget aktive, de afholder møde regelmæssigt og
planlægger stadig flere tiltag og mere godt til velkomstposen. Gruppen har deltaget på
folkemødet 26. august. De besøger alle de tilflyttere de for kendskab til. Hans Sattrup og
Johnny Holst er ankermænd. De er begge tilstede og besvarer gerne spørgsmål.
8. Fartdæmpning:
Lokalrådets arbejde med hastighed i Magleby er jo ikke udført for at genere nogle beboer,
men med håbet om at være til gavn for helheden. Lokalrådet modtog en henvendelse med
ønske om regulering af hastighed i Magleby. Der kører rigtig mange biler til Geocenteret og
Møns Klint, og alle kører gennem Magleby. Lokalrådet drøfter henvendelsen og tager den
med som punkt på næste generalforsamling, hvor flere i salen billiger projektet. Der
arbejdes videre med projektet, som videresendes til det lokale trafiksikkerhedsråd, politi og
vej afdelingen. Sagen er nu i de bedste hænder, der professionelt varetager de trafik
sikkerhedsmæssige aspekter der er i sagen - parts og nabohøringer er noget de fortager, hvis
de mener det er nødvendigt. Lokalrådet er budbringer for borgere i Magleby, og ja - vi har
ikke gået fra dør til dør og spurgt om vi skulle fortsætte - vi har viderebragt opgaven til dem
der har kompetencen og ansvaret for trafiksikkerheden.
Husk, man skal ikke skyde budbringeren.

9. Kloakering i det åbne land:
Vi har på det administrative stormøde med kommunen og gennem Landsbyforums udvalg
vedrørende spillevandsrensning fra fritliggende ejendomme i det åbne land. Udvalget har
løbet af sommeren haft flere interne møder og formanden Lars Skov Andersen har deltaget
i 2 møder med administrationen og et med Thomas Christfort, der fortjener stor tak for
stor imødekommenhed. Resultatet er, at et nyt tillæg til spillevandsplanen, vil blive sendt i
høring, og at rensekravene i tillæg til spildevandsplanen reduceret.

10.Forsikring af frivillige:
Forsikring af frivillige er et problem vi i lokalrådet har arbejdet intenst med gennem
længere til. Forsikring af frivillige i Vordingborg kommune er behandlet den 5. okt. 2017 i
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ØPU udvalget. Generelt skelnes der forsikringsmæssigt mellem frivilligt arbejde og frivillig
indsats. Frivilligt arbejde vil altid være dækket på lige fod med en ansat i forbindelse med
eventuelle arbejdsskader og ansvarsskader. Frivillig indsats er en anden type frivillighed og
det er dette Kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til om det skal forsikres. ØPU
udvalget indstiller 1. At der tegnes ansvarsforsikring for borgere der udfører frivilligt
arbejde. 2. At der tegnes ulykkes og ansvarsforsikring for borgere der udfører frivilligt
indsats i overensstemmelse med skema i bilag 2.

11. Samarbejde med foreninger:
Vi havde den 12. okt. inviteret en bred vifte af foreningerne m.m. på Østmøn til en
foreningsaften i Borre forsamlingshus. Jan Schlegel bød velkommen til ca.40 deltagere og
betonede lokalrådets ønske om at udbygge kendskabet til lokalområdets foreninger og
institutioner. og på den måde forsøge at styrke sammenholdet. Det vigtigste sigtepunkt for
lokalrådet er, at skabe attraktive levevilkår for nuværende og kommende beboere på
Østmøn. Her spiller både institutioner og frivillige, der deltager i foreningslivet, en stor
rolle. Sammenhængskraft og fællesskabsfølelse er ikke en naturtilstand, der automatisk
opstår af sig selv. Det er noget, der kan og skal skabes konkret ved at danne sociale
netværk, hvor folk har tillid til hinanden og er hjælpsomme over for hinanden. Efter en
præsentionsrunde, hvor en repræsentant for hver fremmødte forening og institution fik
lejlighed til at fortælle om foreningen/ institutionen og om deres forventninger til
Lokalrådet. Efter præsentations runden havde vi en rigtig debat, hvor man bandt andet
drøftede et forslag om en ”Østmøn Portal” med f.eks. en liste over foreninger med
kontaktadresser og meget gerne med en fælles kalender, hvor man kan kordinere de
mange aktivitet der er på Østmøn. Alt i alt et givtigt møde, og der var opbakning til måske
bliver inviteret til et møde en gang om året.

12. Erhvervskonference:
Østmøn Lokalråd afholdte den 1. november en erhvervskonference i Borre forsamlingshus
med deltagelse af ca. 45 personer. Der var indlæg ved direktør Susanne Kruse Sørensen fra
Vordingborg Erhvervs A/S. Hun fortalte hvem Vordingborg Erhverv A/S er og om selskabets
ejerkreds, bestyrelse og finansiering. Vordingborg Erhverv udfører erhvervsservice og
Susanne omtalte forskellige iværksætter-miljøer i kommunen. Næste oplæg kom fra
erhvervsservicechef Dan Holck-Hansen. Han fortalte bl.a. om Mikro-Virk, der er et netværk
af mikrovirksomheder med ca. 150 medlemmer som holder ca. 10 møder årligt. Endvidere
omtalte Dan deres vejledningsindsats, i forhold til både iværksættere og
forretningsdrivende, som ønsker at udvikle deres virksomhed. Efter spisepausen, hvor Niels
fadkoteletter skabte udbredt tilfredshed, holdt Kim Errebo et indlæg om kommunens og
erhvervsudvalget strategi for mikrovirksomheder.

13. Andre emner:
Facebook: Lokalrådet har en Facebook gruppe med navnet ”Østmøn lokalråd”. Formålet
med Facebook gruppen er at skabe mere oplysning og debat om vores arbejde. Vi håber at
vi kan skabe kontakt til en bredere del af Mønboerne ved at bruge de sociale midier. Jens
Sørensen er ankermand på Facebook og kan svare på evt. spørgsmål.
Hjemmesiden: Vi ønsker fremover at bibeholde vores hjemmeside som arkiv, selv om vi er
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på Facebook. Vores hjemmeside er gennem en del år blevet administreret af Annette
Guldberg. Annette ønsker nu at blive afløst, så derfor efterlyser vi en der vil afløse Annette
på posten. Der skal lyde en meget stor tak til Annette Guldberg for din indsats.
Dialogmøde: Der var dialogmøde den 2. februar i Borre forsamlingshus. Der er 3 emner jeg
vil fremhæve her nemlig Østerpols fremtid, forsikring af frivillige og Kloakering i det åben
land. Alle emner er omtalt andre steder i beretningen.
Busdrift: På trods af forslag fra administrationen lykkedes det at bibeholde uændret
busdrift, her på Østmøn, men det er desværre nok et problem vi skal slås for hvert eneste
år.

14. Regnskab 2016:
Regnskabet for Østmøn Lokalråd udviser for 2016 et overskud på 5.066, 63 kr., og en
beholdning på 11.561.60 kr. Lokalrådet har i 2016 modtaget et ekstra tilskud på 15.100 kr.,
som har medvirket til de fine resultat. Tilskuddet er bland andet er brugt til vores
erhvervskonference. Regnskabet er revideret af Claus Christensen den 17. feb. Regnskabet
er til orientering og skal ikke godkendes her på generalforsamlingen.

15. Afslutning:
Til slut vil jeg gerne takke for den tillid og opbakning lokalrådets bestyrelse har fået af jer,
og tak for det gode samarbejde lokalrådet har med enkeltpersoner og ikke mindst
Vordingborg Kommune. Tak til Lene fra sjællandske for god dækning af vores arbejde. Tak
til Niels fra Dagligbrugsen i Borre for godt samarbejde og sponsorater til nogle af vores
møder. En stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde i årets løb.
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