Udviklingsplan - østmøngruppen
Tovholdermøde - den første milepæl - fredag den 28. marts i Østerpol
Til stede: Anne, Jette, Karin, Birgit, Jan, Brita, Torben, Hans, Jens, Per, Philippine
Afbud: Niels

Referent: Annette

Dagsorden:
Overvejelse om fremtiden
Status
Spisning

Overvejelse om fremtiden: Projekthuset Østerpol er taget i brug. Det skal overvejes, om og hvordan
huset fortsat skal drives, når kommunens projekt er slut om et år.
Hvad er succeskriteriet for østmøngruppens udviklingsplan? Er det en fiasko, hvis der ikke kommer
flere nye beboere på østmøn? Nej gruppen er enig om, at det er en succes i sig selv, at der i
lokalsamfundet arbejdes for at skabe mere liv.
Vordingborg kommune har skrevet til to ministre om vore dårlige netforbindelser.

Status
Bosætning: Bosætnings-ambassadørordning skal gerne være lokalt forankret. Det foreslås, at en
tilflytter inden for en måned efter tilflytning bydes velkommen af en lokalkendt, en velkomstpjece gerne med en aktuel oversigt over lokale begivenheder - og eventuelt en blomst.
Det blev foreslået, at der indlægges en velkomsthilsen i den informationsmappe, Vordingborg
kommune udleverer.
Det blev foreslået, at velkomsten endvidere kunne indeholde en indbydelse til en gratis spiseaften i
Borgerforeningen for Borre og omegn.
Næste skridt er kontakt til ambassadørordningen på Vestmøn og en overvejelse om ansøgning om
LUP-midler.
Velkomstpjece: Der blev uddelt et forslag til indhold af en pjece på ca. 32 A5-sider og et
budgetoverslag. Der var enighed om bruge et mønsk trykkeri.

Omfang og udformning af pjecen afhænger af, hvilken økonomi der kan skaffes, så der skal snarest
udarbejdes et budget til brug for ansøgning om støtte.
Udover de emner, der fremgik af det uddelte forslag, blev det foreslået, at der skulle være et afsnit
om den lokale historie - herunder middelalderhistorien.
Der blev lagt vægt på, at pjecen gerne skulle have et indhold, der ligge ud over de informationer,
der allerede foreligger i forskellig form, når man kommer til Møn.
Der blev opfordret til, at der også tænkes digitalt.
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. Kommunen etablerer pladsen,
men beder om bindende tilsagn fra borgere om pasning og vedligeholdelse af pladsen.
Kommunen har bevilget midler - op til 250.000kr. - til etablering af pladsen, så man kan nu
begynde at indhente tilbud på opgaven.
Følgegruppen vedr. projekt landsbyplaner indkaldes til møde en gang om måneden.
Efterhånden som kommunen tager stilling til nedrivning, skal gruppen arbejde med forslag til
udformning/brug af de tomme grunde.
Der skal tages højde for den trafikale udvikling - tungere og bredere køretøjer - i
byfornyelsesprojektet, der skal udarbejdes i løbet af i år.
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.
Det blev drøftet, om invitationen kunne have form af en annonce i Ugebladet for Møn og en
oplysende artikel - eventuelt kombineret med, at nogle virksomheder inviteres med brev.
Kommunens erhvervskonsulent har givet tilsagn om at deltage i netværksmødet.

Det blev aftalt, at der indkaldes til et kortvarigt fyraftensmøde en gang om måneden til opfølgning
på alle udviklingsprojekterne.

Derefter spisning og hyggeligt samvær i projekthus Østerpol

