Udviklingsplan - østmøngruppen
Møde torsdag den 27. februar hos Jan
Til stede: Anne, Jette, Karin, Bea, Birgit, Jan, Brita, Torben, Hans
Afbud: Niels, Per

Referent: Annette

Fraværende: Jens, Hanne

Dagsorden:
Status
Udviklingsplan - Mere liv på østmøn
Tovholdere

1. Status
Bosætning: Der etableres en bosætnings-ambassadørordning, så tilflyttere kan føle sig velkomne og
velinformerede - gerne med ambassadører fordelt geografisk, så tilflyttere bliver mødt af en
lokalkendt.
Med passende mellemrum og efter behov afholdes et tilflytterarrangement for nytilkomne og
ambassadører.
Der skal udarbejdes en brochure med vigtige oplysninger til tilflyttere.
Forskønnelse: Forskønnelsesgruppen har været en tur igennem de tre landsbyer langs Klintevej.
Resultatet af gruppens gennemgang er videregivet til Vordingborg kommune, som vil tage
udgangspunkt i det i sit videre arbejde med projekt landsbyplaner.
Der har været afholdt møde om den tomme plads ved kirken i Borre med repræsentanter fra
kommunen og Nøddely. Der er nu en aftale om pladsens udformning. Kommunens etablerer
pladsen, men beder om bindende tilsagn fra borgere om pasning og vedligeholdelse af pladsen.
Borgermødet den 5. marts - det er kommunens projekt landsbyplaner, der inviterer.
Erhverv: Der arbejdes med at stable et arrangement for selvstændigt erhvervsdrivende fra Østmøn
på benene. Erhvervsgruppen inviterer mikrovirksomheder til netværksmøde i forsamlingshuset den
7. maj. Lige nu arbejder gruppen med at finde de mikrovirksomheder, der skal inviteres, og der
tages kontakt til kommunens erhvervskonsulent.
Vordingborg og Guldborgsund kommuner har lavet en strategi for mikrovirksomheder.

Det blev igen understreget, at det kan blive svært at tiltrække virksomheder, så længe der ikke er en
hurtig og stabil internetforbindelse. Måske skulle man undersøge, hvordan det for eksempel er
lykkedes for det økologiske landbrug Mineslund på Asnæs at få det.

2. Udviklingsplan - Mere liv på Østmøn
Udviklingsplanen er godkendt i lokalrådet. Inden den sendes ud, blev det dog drøftet, om
indledningen kunne drejes i en mere positiv retning - eventuelt ved at fremhæve det fremadrettede
mål med planen.
Udviklingsplanen fremlægges på dialogmødet med kommunalpolitikerne den 11. marts (kl. 19 i
forsamlingshuset i Borre).

3. Tovholdere
Ambassadørordning og tilflytterarrangement: Anne og Birgit koordinerer
Velkomstpjece: Jan og Annette. Anne har tidligere været i gang med en pjece til MønNu - der tages
udgangspunkt i den.
Projekt landsbyplaner: kommunalt regi - Philippine
Erhvervsdag, synliggørelse af mikrovirksomheder, markedsdag, salg af lokale perodukter: Niels

Tovholdermøde - den første milepæl: gruppen mødes til evaluering og gryde og rødvin den 28.
marts kl. 18 i Østerpol

