Udviklingsplan - østmøngruppen

Møde torsdag den 28. november i Mollys Hus
Til stede: Brita, Bea, Torben, Jette, Birgit, Jens, Karin, Per, Hans, Jan
Afbud: Niels
Dagsorden:
1. Velkommen
2. Indsatsområder
3. Præsentationsrunde, hvor hver enkelt deltager præsenterer sig selv og fortæller, hvilket
eller hvilke indsatsområder han/hun brænder mest for og vil bidrage aktivt til i en
arbejdsgruppe
4. Prioritering af indsatsområder og nedsættelse af arbejdsgrupper
5. Næste mødedato.

Pkt. 1 og 2:
Jan bød velkommen til gruppens første møde og ridsede baggrunden for iværksættelse af arbejdet med en
udviklingsplan op.
Lokalrådets oplæg til strategidrøftelse til mødet den 23. oktober ligger på hjemmesiden
www.oestmoen.dk.
Derfra nævnes 3 eksempler på indsatsområder:
- forskønnelse af landsbyerne
- udbygning af bredbåndsnet
- udvikling af turisme
Andre indsatsområder kan f.eks. være:
- dagligvarebutikkers overlevelse og funktion i lokalområdet
- erhverv og arbejdspladser
- markedsføring af Østmøn
- foreningsliv
- nabohjælp/frivilligt arbejde

Pkt 3:
I præsentationsrunden blev nævnt følgende interesseområder:
Markedsføring
Dagligvarer, herunder fiskeforretning i Klintholm Havn
Foreningsliv
Nabohjælp/frivilligt arbejde
Det sociale liv
Forskønnelse af landsbyer - herunder renovering af bevaringsværdige huse
Byfest en gang om året - eventuelt i Jydelejet
Økosamfund

Ejerskab til egne omgivelser
Samspil med kommunen
Klintholm Havn - udvidelse af havnen
Turisme - bedre branding - blåt flag strand og badebro Klintholm, turisme med respekt for naturen
Bosætning - i samarbejde med Møn Nu
Produktion med arbejdspladser
Natur/kulturformidling - eventuelt i forbindelse med en naturlegeplads i Magleby ved indgang til kirkestien
Bowlingcenter
Tyrkisk bad
'Paradis for ældre'
Små uddannelser mhp. turisme - eventkoordinator
Naturbevaring/-fredning - kortlægning og vedligeholdelse af markveje
Fibernet
Pkt. 4
Der er ved at blive igangsat et kystturismeprojekt med det formål at fordoble turismeøkonomien og yde
hjælp til lokale turismevirksomheder. Vordingborg kommune har hyret et konsulentfirma til at udarbejde
en projektplan.
Østmøngruppen besluttede at følge arbejdet i kommunens projekt tæt og dermed ikke sætte et
selvstændigt projekt i gang. Der nedsættes ikke en selvstændig arbejdsgruppe vedr. turisme.
Der blev nedsat tre arbejdsgrupper:
Gruppe 1, Bosætning.
Der arbejdes blandt andet med 'hvorfor flytter folk?' nabohjælp, det sociale, natur/kulturformidling, events
Deltagere: Bea, Anne, Birgit, Karin
Landsbyforum inviterer til informationsmøde om bosætning den 21. januar
Gruppe 2, Forskønnelse. Der arbejdes sammen med Vordingborg Kommunes Projekt vedr. fem landsbyer
langs Klintevejen (Hjertebjerg/Elmelunde, Borre/Ny Borre og Magleby). Kommunen inviterer til tre
fyraftensmøder i begyndelsen af januar - et for hver landsby. Lokalrådet skaber kontakt til relevante
deltagere til møderne. Kommunen inviterer derudover til et fælles borgermøde den 5. marts.
Deltagere: Per, Hans, Karin, Jette
Gruppe 3, Erhverv. Blandt andet fibernet, landbrug, turismeerhverv, dagligvareforretning
Deltagere: Torben, Brita, Jens
Jan indkalder til første møde i grupperne og deltager i alle tre grupper.

Referent: Annette Kingombe

