Udviklingsplan - østmøngruppen
Møde torsdag den 29. januar hos Hans
Til stede: Niels, Jan, Karin, Per, Hans, Brita
Afbud: Torben, Jens, Hanne, Bea, Jette, Birgit. Fraværende: Anne
Dagsorden:
Status
Opsummering fra arbejdsgrupper
Det videre arbejde
Den overordnede målsætning for arbejdet med udviklingsplanen er
* At skabe vækst og udvikling på Østmøn med øget bosætning, flere iværksættere og arbejdspladser
* At skabe attraktive levevilkår på Østmøn for nuværende og kommende beboere.
Udkastet til strategi for østmøn, dateret 8. januar, skal i sin endelige form præsenteres på
borgermødet den 11. marts. Inden da skal de tre arbejdsgrupper have præciseret deres ideer, og der
skal udpeges 'ansvarspersoner' for hvert enkelt initiativ.
Opsummering fra de tre arbejdsgrupper:
Bosætningsgruppen:
Arbejdet i bosætningsgruppen hænger uløseligt sammen med arbejdet i erhvervsgruppen og
forskønnelsesgruppen. En vigtig forudsætning for at fastholde og øge bosætningen på Østmøn er, at
der skabes arbejdspladser i nærområdet eller inden for pendler-afstand, og at området præges af
attraktive huse og landsbyer.
Bosætningsgruppen vil arbejde med at etablere en ambassadørordning - der udpeges en gruppe
bosætningsambassadører - helst geografisk jævnt fordelt - som får ansvar for at sørge for, at
nytilflyttere føler sig vel modtaget og vel orienteret. Karin har kontakt til Lilian fra vestmøn, som
vil hjælpe med erfaringer fra deres arbejde.
Det foreslås, at bosætningsambassadører og nytilflyttere mødes et par gange om året for at facilitere
integrationen i østmøn-samfundet.
Der skal skrives en velkomstpjece med overblik over lokale muligheder for aktiviteter: foreninger,
naturoplevelser og andre fritidsaktiviteter, årligt tilbagevendende begivenheder (dragefestival,
pinsefrokost i Liselund, Hubertus etc.). Jan og Annette skriver udkast.
Byfest - gerne en årligt tilbagevendende begivenhed, for eksempel 1. week-end i august, gerne
centralt placeret, for eksempel på parkeringspladsen ved Brugsen.
Bosætningsgruppen holder endnu et møde, inden indlæg til strategiplanen gøres færdig.

Forskønnelsesgruppen
Gruppen indgår i følgegruppen til kommunens projekt om landsbyplaner
Gruppen deltager i kommunens indledende fyraftensmøde. Mødet afholdes den 5. marts i projekt
landsbyplaners nye domicil, Klintevej 335.
Gruppen har været igennem de tre landsbyer Hjertebjerg/Elmelunde, Borre/Ny Borre og Magleby
og har udarbejdet en rapport over bygninger, der bør nedrives, og bygninger, der bør bevares og
istandsættes, samt økonomiske overslag og SAVE-værdi. Rapporten kommer til at indgå i
samarbejdet med kommunen om projekt landsbyplaner.
20. februar deltager gruppen i møde med kommunen om udformning af den ryddede plads foran
Nøddely. Mødet afholdes i projekt landsbyplaners nye domicil, Klintevej 335. Nøddely er også
inviteret.
Erhvervsgruppen
Der skal eventuelt skrives et afsnit om Kriegers Flak/Klintholm Havn til udviklingsplanen.
Netværk: Gruppen arrangerer konference for store, små og potentielle virksomhedsejere. En sådan
konference skal planlægges meget grundigt. Den kan bidrage til etablering af erhvervsnetværk og
gennem de gode historier synliggøre Østmøn, også som erhvervsområde. Der arbejdes på at få en
eller to gode oplægsholdere.
Et netværk kunne eventuelt holdes sammen med 1-2 møder om året.
For at skabe synliggørelse over for primært turister foreslås det, at lokale virksomheder får
mulighed for at sætte små plader op på Dagli'Brugsensvæg mod parkeringspladsen.
Gruppen vil gerne have kontakt til erhvervsgruppen og turismegruppen i MønNu; men arbejdet i
MønNu ligger stille for øjeblikket og afventer den kommende generalforsamling.
Niels sørger for at indkalde gruppen til møde.
Hele strategigruppen mødes igen torsdag den 27. februar kl. 19, hvor færdiggørelse af
strategiplanen og præsentation af den gerne skulle kunne endeligt aftales, så alt er klart til
borgermødet den 11. marts.
Så det er et inderligt håb, at alle østmøngruppens medlemmer kan være til stede den 27.
februar.
Referent: Annette

