Udviklingsplan - østmøngruppen
Møde torsdag den 12. juni i Østerpol
Til stede: Niels, Jette, Jan, Torben, Brita, Per, Philippine
Afbud: Jens, Birgit, Karin, Hans, Anne

Referent: Annette

Dagsorden:
Status
Erhverv: Østmøn lokalråd har afholdt netværksmøde for mikrovirksomheder den 7. maj i
forsamlingshuset. Mødet var vellykket med over 30 deltagere plus inviterede oplægsholdere og
erhvervsgruppen.
De forslag, der blev indsamlet efter mødets gruppearbejde er ved at blive bearbejdet til udsendelse
til deltagerne.
Der kan nævnes følgende emner til det videre arbejde i erhvervsgruppen og i gruppen af
mikrovirksomheder:
Forslag om at oprette et netbaseret erhversforum
Forslag om virksomhedssamarbejde om transport
Forslag om at invitere kommunens erhvervsudvalg til konference på Liselund
Forslag om fælles marked og fælles butik
Forslag om en østmønsk oplevelseskanon.
Måske var det en ide at prøve at få kommunens erhvervskonsulent Erling Elbom til at have en fast
månedlig mødedag i Østerpol.
Forskønnelse: Projekt ’den tomme plads ved kirken’. Entrepenørarbejdet går i gang i næste uge
Et af de huse, Projekt Landsbyplaner har set på, er blevet solgt og er ved at blive sat i stand. To huse
overfor DagliBrugsen er henholdsvis lejet ud og solgt. Kommunen ser på et hus mere i Borre på
Klintevej.
Kommunen overvejer en eventuel forlængelse af projekthus Østerpols levetid med et par år – heri
indgår overvejelser om økonomi – blandt andet til installation af fyr og varmtvandsbeholder.
Lokalrådet forbereder en skrivelse til kommunen.
Projekthuset er ved at være så færdigmalet, at der kan komme gang i udstillingsprojektet
Lokalhistorie.

Projekt Landsbyplaner er inviteret til at præsentere projektet for by- og boligministeren og for en
række borgmestre ved et mø
de i september.
Philippine har oprettet en hjemmeside under Vordingborg kommunes side. Der kan søges direkte på
www.landsbyplaner.vordingborg.dk
Kunstnergruppen indbyder til møde med henblik på etablering af en kunst- og kulturforening, der
kan udvikle kunstprojekter (land-art, street-art, friluftsbiograf etc.) Gruppen ønsker også at
foreningen skal undersøge mulighederne for at overetage et hus til udvikling og iværksættelse af
projekter. Mødet afholdes mandag den 16. juni.
I forbindelse med meddelelse om, at landsbypedelordningen ikke bliver til noget (der er ingen
ledige i seniorjobordningen) blev det drøftet, om det var en ide at kontakte Praktisk Service (et
kommunalt projekt for unge kontanthjælpsmodtagere).

Næste møde i udviklingsplan - Østmøngruppen: mandag den 18. august kl. 16.30
Følgegruppen vedr. Projekt Landsbyplaner mødes næste gang onsdag den 25. juni kl. 18-19.30

