Udviklingsplan - østmøngruppen
Møde torsdag den 1. maj i Østerpol
Til stede: Jette, Karin, Birgit, Jan, Torben, Hans, Jens, Per, Philippine
Afbud: Niels, Anne, Brita

Referent: Annette

Dagsorden:
Status
Bosætning: Johnny Holst har meldt sig som bosætningsambassadør.
Hjertebjerg prøver at igangsætte en borgerforening. Anne har deltaget i det første møde.
Velkomstpjece: Eksisterer der ikke allerede meget trykt materiale om steder og begivenheder på
Møn? Det blev foreslået, at planen om en folder tages op til revision. Folderen kunne for eksempel
erstattes af et indstik til Vordingborg Kommunes velkomstmateriale, der udleveres til alle tilflyttere
– eventuelt være en appetitvækker med links til relevante hjemmesider.
Bosætningsgruppen på Vestmøn har udarbejdet en lille folder, som måske kan bruges som
inspiration. Den ligger på deres hjemmeside.
Erhverv: Østmøn lokalråd har inviteret til netværksmøde for mikrovirksomheder den 7. maj i
forsamlingshuset. Der er udsendt ca. 100 invitationer, og mødet er annonceret i Ugebladet for Møn.
Netværksmødet byder på indlæg fra direktør for Vordingborg Erhverv A/S Bent Bischoff,
erhvervskonsulent Erling Elbom og Susanne Nøhr, Tiendegården, på en lun anretning og på
mulighed for at etablere kontakter ved gruppearbejdet.
Mødet sponsoreres af Cyclus-klinik og Dagli’Brugsen.
Per oplyste, at der er en del handel hos købmanden i Klintholm Havn i forbindelse med arbejdet ved
Kriegers Flak (Tysklands del).
Forskønnelse: Projekt ’den tomme plads ved kirken’ er klar til at blive sendt i udbud – der skal
indhentes tilbud fra lokale entreprenører. Peter Møller står for udbuddet.
Karin har tilbudt at lave skiltning for at tydeliggøre legepladsen i Borre.
Der er givet tilskud til oprydning og istandsættelse af gavle på ’Sønderby Kro’ – hjørnet af
Klintevej og Sønderbyvej.
Projekt ’kuntnerværksteder’ – projektet må foldes ud af initiativgruppen. Det vil være ønskeligt,
hvis der kan arbejdes med ønsker om aktiviteter i tomme huse, der ligger tættest på ’bycentre’.

Elmelunde bylaug søger om støtte til istandsættelse af det gamle sprøjtehus, som ejes af kommunen.
Hjertebjerg Cafe er købt af kommunen med henblik på nedrivning.
Landsbypedeller. Flere steder i landet gør man erfaringer med at have landsbypedeller som led i
seniorjobordningen. I forbindelse med, at der bliver revet nogle huse ned, og der dermed kommer
tomme grunde, der gerne skal vedligeholdes, kunne det være interessant at overveje funktionen for
en landsbypedel. Philippine undersøger muligheden i kommunen for bevilling til ansættelse af en
landsbypedel; men der skal defineres et jobindhold, inden der kan afsendes en ansøgning. Jan laver
oplæg til drøftelse i gruppen.

Næste møde: torsdag den 12. juni kl. 16.30

