Udviklingsplan - østmøngruppen
Møde torsdag den 17.september i Østerpol
Til stede: Jan, Torben, Brita, Per, Hans, Karin, Philippine, Annika
Afbud: Jens, Birgit, Karin, Niels, Anne

Referent: Annette

Dagsorden:
Status
Erhverv: Østmøn lokalråd har afholdt netværksmøde for mikrovirksomheder den 7. maj i
forsamlingshuset. Der er efterfølgende skrevet til deltagerne (over 30) med en række spørgsmål.
Desværre er der ikke kommet mange tilbagemeldinger. Så nu prøver erhvervsgruppen at invitere den
samme gruppe til tre fyraftensmøder i Østerpol, hvor der bliver mulighed for at drøfte aktuelle emner
for små virksomheder.
Det første fyraftensmøde afholdes torsdag den 4. oktober kl. 16.30-17.30. Oplæg ved Brita om som
enkeltmandsfirma at holde sig til ilden og undgå at brænde ud. Derefter drøftelse af de spørgsmål,
der blev stillet som opfølgning på netværksmødet i maj måned.
De to efterfølgende møder afholdes den 6. november og 4. december. Emnerne er endnu ikke aftalt.
Der arbejdes på at prøve at få kommunens erhvervskonsulent Erling Elbom til at have en fast
månedlig mødedag i Østerpol. Måske skulle han inviteres til at deltage i et af fyraftensmøderne.
Forskønnelse: Vordingborg kommune har besluttet at forlænge projekthus Østerpols levetid med to
år – og bevilget økonomi til installation af varme og varmt vand og til daglig drift. Projektet har
kommunens bevågenhed – formen kan måske bruges andre steder.
Igangværende projekter med udgangspunkt i Østerpol:
Det lille lokale museum har åbent for publikum tre gange om ugen, mandag og tirsdag kl. 10-14 og
fredag kl. 14-16.
Kulturforum Østmøn, KØST, er stiftet. Bestyrelsen konstituerer sig den 29. september. Under KØST
er startet en læsegruppe, der mødes den første torsdag i hver måned. Der er ved at blive udsendt
opslag om et malekursus – start tirsdag den 22. oktober kl. 9-12 – og et tegnekursus – start onsdag
den 22. oktober kl. 9-12 – begge kurser i Østerpol.
Ungeklubben, hvor unge i alderen 12-16 år mødes en aften om måneden kl. 18.30-21.30, starter op
mandag den 22.september, derefter hver anden onsdag.
Philippine har oprettet en hjemmeside under Vordingborg Kommunes side. Der kan søges direkte på
www.landsbyplaner.vordingborg.dk . På hjemmesiden lægges oplysninger om delprojekter og om
arbejdet med landsbyplaner.

I samarbejde med Vordingborgs museer er der udarbejde en tidslinie – historiske data for de fem
landsbyer.
Derudover arbejdes der med:
Enkeltsagsvurderinger, indeholdende SAVE, kulturarv, landsskabstyper – i første omgang om de
ejendomme, kommunen har overtaget- sendes til høring i følgegruppen. I anden omgang kan
enkeltsagsvurderingerne angå andre ejendomme.
Et overview om kulturarv på Østmøn, i første omgang specifikt de fem landsbyer
Tematisering af tomme grunde.
Udarbejdelse af procedurer/skabeloner, så nuværende projekt kan køre videre, når der ikke mere er
bevilling til en stilling til formålet.
I forbindelse med en lokalt funderet videreførsel af projekthuset skal ejer- og forsikringsforhold
afklares.
Der skal nedsættes en styregruppe vedr. landsbyplaner, som skal tage stilling til nedrivning/bevarelse
af ejendomme. Følgegruppen vedr. landsbyplaner udpeger et af styregruppens fire medlemmer.
Derudover
Byplanmøde/-messe i Herning med arbejdstitlen ’vi skal leve af at udvikle vores innovative kraft’.
Philippine deltager med en stand på messen.
Realdania – konference den 20. november i Kulturværftet i Helsingør. Philippine holder oplæg om
planlægning i en dynamisk proces.
Bygningskulturens dag den 5. oktober. Turen går til Østmøn – hvor blandt andet Østerpol besøges.
Dansk Bygningsarv – rapport om turismepotentiale. Rapporten har været omtalt i avisen. Den
omhandler fire potentielle udviklingsmuligheder på Østmøn. Målet er en fordobling af antal
besøgende i løbet af ti år.
Projekt Dark Skye fik en flot start med det store arrangement ’Dark Side of the Moon’ på Klintholm
havn – iflg. avisomtale med 3000 gæster.
Forsamlingshuset i Borre afholder ekstraordinær generalforsamling 25. september med valg af 6 nye
bestyrelsesmedlemmer.
Næste møde i udviklingsplan - Østmøngruppen: torsdag den16. oktober kl. 16.30
På mødet skal drøftes, hvad LUP-gruppen kan fremlægge på Østmøn Lokalråds generalforsamling
den 23. oktober.

