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Østmøn Lokalråd, 2. marts 2016
Jsc
Ansøgning om ekstra driftsmidler
Som det er kommunen bekendt, er der rigtig stor opbakning blandt østmønske
borgere til lokalrådets arbejde og samarbejde med kommunen. Ved de sidste
dialogmøder har der således været over 100 deltagere, hvilket rundt regnet svarer til
6-7% af den voksne befolkning på Østmøn.
Det koster selvfølgelig. Uden det årlige tilskud ville vi ikke kunne understøtte det
store engagement, borgerne udviser. Den store tilstrømning til lokalrådets
arrangementer har bevirket, at lokalrådets kassebeholdning er reduceret fra 25.240 kr.
pr. 1. januar 2012 til 6.495 kr. pr. 1. januar 2016.
Som det fremgår af vedhæftede excel-art over lokalrådets regnskaber fra 2011 til
2015 udgør de gennemsnitlige omkostninger til borger- og dialogmøder ca. 80% af
det kommunale tilskud på 18.000 kr. Det er derfor vanskeligt at skaffe midler til de
forøgede aktiviteter, som vi gerne vil iværksætte. Og de kan alle stort set begrundes i
vores lokale udviklingsplan.
Overskriften på Østmøn Lokalråds udviklingsplan er MERE LIV PÅ ØSTMØN. Vi
har i udviklingsplanen to hovedmålsætninger:
* At skabe vækst og udvikling på Østmøn med øget bosætning, flere iværksættere og
arbejdspladser
- og ikke mindst
* At skabe attraktive levevilkår på Østmøn for nuværende og kommende beboere.
Vi har derfor nedsat en bosætningsgruppe, som har etableret en ambassadør-ordning.
Ambassadør-ordningen skal sikre en god modtagelse af tilflyttere og introducere dem
til det sociale liv i lokalsamfundet, så de ikke føler sig fristet til at flytte væk igen på
grund af manglende integration. Vi vil også gerne arrangere møder med tilflyttere,
hvor de relevante bosætningsambassadører deltager sammen med repræsentanter fra
lokalrådet og relevante lokale foreninger.
Vi vil også meget gerne tage vel imod de flygtningefamilier, som måske flytter ind i
istandsatte boliger på Østmøn i løbet af året. Vi vil gerne sammen med dem afholde
sociale arrangementer i beboerhuset Østerpol. I en opstartsperiode kunne vi forestille
os månedlige spiseaftener og forskellige former for ”integrationsfremmende læring”,
hvor vi introducerer de nye familier til sociale og kulturelle samværsformer i
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Danmark – og hvor vi tilsvarende hører og lærer om deres samværsformer.
Herudover kan Østerpol anvendes til fx lektiehjælp – og hvad der nu måtte dukke op
af behov.
Vi har også en gruppe, der arbejder med landsbyforskønnelse. Et stort projekt for
tiden er etableringen af en hundeskov og naturkunst (land art) på en kommunal ejet
grund, hvor bygningerne er revet ned, og hvor Lokalrådet og Kulturforum Østmøn
(KØST) har fået brugsret til grunden. Ud over de allerede afholdte arbejdsdage med at
etablere hundeskoven, er der planlagt yderligere 4 arbejdsdage og en indvielse i
foråret 2016. Lokalrådet vil meget gerne bidrage til forplejningen af de mange
frivillige, de deltager i arbejdsdage.
Det gælder også i forbindelse med arbejdsdage i beboerhuset Østerpol, hvor der i
2016 forventes afholdt 4 arbejdsdage.
Som det fremgår af vores udviklingsplan, ønsker Lokalrådet også at styrke og
synliggøre udbredelsen af mikrovirksomheder i området. Vi overvejer derfor bl.a. at
arrangere en erhvervsdag for nuværende og potentielle virksomhedsejere, hvor
kommunens erhvervsudvalg vil blive inviteret.
Endelig ønsker vi at sætte fokus på de specielle udfordringer, et lokalsamfund som
Østmøn står over for. Derfor ønsker vi i samaarbejde med menighedsrådet for
Magleby og Borre at invitere til et møde med teologiprofessor Viggo Mortensen, der
bor på Ærø, og som sammen med Finn Slumstrup står bag initiativet oprør fra
udkanten. Til et møde om denne folkelige bevægelse vil det være oplagt også at
invitere byrådet.
Hvis alle disse aktiviteter gennemføres, vil det naturligvis koste penge. Vores
vurdering er, at det drejer sig om ca. 15.000 kr. ud over det normale kommunale
tilskud, jf. vedhæftede budgetoverslag.
Vi håber på en velvillig behandling, så vi fortsat
kan skabe liv i Klintebyer og skabe nye eventyr!

Venlig hilsen
Østmøn Lokalråd
Torben Nielsen, formand

