SOL

Stege og Omegns Lokalråd

Referat fra bestyrelsesmødet d. 09.01.2018 i House of Møn
Til stede: LI, EB, LBJ, KK, EK, VOP og TIN (ref.)
Ej til stede: KS og PS
Flg. dagsorden blev behandlet:

1. Godkendelse af/opfølgning på referat fra mødet d. 5/12. Godkendt!
2. Status vedr. budget / regnskab.

. Kassereren orienterer 72.014,26 kr. (-50.000 kr. øremærkede) i kassen.
. Indkøb af højttaler med to mikrofoner til i alt 1664,00 kr. jf. beslutning af 5/12. Medbringes til

mødet. LI havde medbragt det transportable anlæg, der blev opstillet,
afprøvet og godkendt.

3. Siden sidst.

. En orientering om deltagelse i møder o. lign., hvor man har repræsenteret SOL, bl.a. Møn Nu,
møde med borgernært politi, møde med biblliotekschef m.fl. EB og TIN orienterede kort
fra MØN Nu´s best.møde 8/1, herunder at Vestmøns Lokalråd havde
modtaget 445.000 kr. til proj. ”De samskabende landsbyer”, at Møn Nu
arbejder for, at Borgerservice skal tilbage til tidligere domicil i
Storegd., idet der omgående tages kontakt til Michael Smed og Anders
Andersen. Endvidere at der holdes erhvervs – netværksmøde d. 12/1 kl.
8-9. LI orienterede om møde med bibliotekschefen, der arbejder med en
udviklingsplan for biblioteket og gerne vil have et møde med alle
lokalråd i kommunen. Han argumenterede (forståeligt nok) for
Borgerservice på biblio, men SOL fastholdt placeringen i Storegd. KK
orienterede om møde med borgernært politi, her repræsenteret ved
Ditte B. Nystrand. Politiet ønsker et borgermøde med borgere og SOL,
hvor ”tryghedsambassadører” kan tilmelde sig. LI foreslår, at et sådant
møde kombineres med næste SOL generalforsml. Og tilskriver politiet
herom.
. Møde om Lendemark Hovedgade (5/1). Man konstaterede, at det var godt med
nye folk i kommunen og at det var godt med kommunens ejerskab til
projektet. TIN, LI og EB orienterede om det nyligt afholdte møde med
kommunens konsulenter. Aktuel foreløbig skitse blev fremlagt.
1.

.

Møde om strategi vedr. ”Ellens Cabaret” (5/1) Der er afsendt fælles brev til

kommunen om at tilbagetrække det foreliggende lokalplanforslag. I
modsat fald er man sindet at gå i spidsen for en ”folkelig opstand”.
Man vil endvidere søge opbakning fra Naturfredningsforeningen,
herunder for håndhævelse af den på området liggende fredning.

.

Fremsendt udtalelse vedr. forslag til bosætningsstrategi Toges til efterretning!

.

Invitation til møde om trafikbestilling d. 24/1 Ej penge til ændring. EK påpegede

det uheldige i, at shuttlebussen til Geocentret indstilles 14 dg. før dette
lukkes. LBJ deltager om muligt i mødet!

.

Information om flytning af Vandugen til uge 24 Flyttes til 9/6, som også er

”Havnens dag”.

.

Beslutningsreferat fra mødet vedr. lystbådehavne Her om er tidligere informeret,

derfor til efterretning

4. Sager til behandling.
a. Hjemmeside – Patricia kommer med oplæg. PS har travlt i sin virksomhed. Til
SOLs hjemmeside mangler hun liste over aktuelle sager samt enkelte
referater fra 2017 LI fremsender mat. Vedr. Stiruten omkring Noret,
EB om Silderuten og TIN om Lendemark Hovedgade.
b. Administrativt stormøde d. 18/1 – herunder henvendelse fra Mogens Bengtson (Søndre Byers
Beboerforening) og Inge Vibeke Boysen (Mønshallerne). Der tages stilling til fordeling på work
shops. Fordeling af SOL deltagerne på Stormødet: Workshop I: LI,
workshop II: TIN, workshop III: LBJ og Solveig samt IV: EB
c. Forslag til LUP – ansøgning i samarbejde med Annette og William fra Nyord vedr. udgivelse af
bog om Nyords historie og renovering af udstillingen om Nyord SOL anbefaler
projektet. EB tager sig af det videre forløb.
d. ”Ellens Cabaret” – hvilke initiativer skal vi tage i høringsperioden? SOL afventer
reaktion på tidl. nævnte fællesskrivelse.
e. Borgerservice – hvilke initiativer skal vi tage for at fastholde politikerne på deres valgløfter
vedr. en flytning tilbage til Storegade og en ændring fra Kvik til komplet borgerservice? LI
tilskriver Borgmester og Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse på
vegne lokalrådene, Ældresagen, Handelstandsforeningen og Møn
Nu m.evt. flere.
f. Revision af LUP´en – indledende drøftelse. Afventer adm. Stormøde.
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5. Eventuelt. Næste møde er planlagt til d. 6/2, hvor formanden er på ferie. Ændret tidspunkt?
Ændres til 13/2 EB melder afbud. KK orienterede om møde i
Landsbyforum, herunder at kun ca. halvdelen af potentielle lokalråd var
mødt. Megen tale om LUP midler og vanskeligheden med
tilgængeligheden til disse. Således er 700.000 kr. af disse stadig ikke
uddelt.

EB foreslog en SOL by vandretur mhp. at notere sig mangler ved
gader, pladser og beplantning og påpegede skæve standere i Byen og
manglende træer ved Dyreskuepladsen.

Mødet hævet kl. 20.30

TIN
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