Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. april 2011 kl. 19.00
Hos Nina

Dagsorden
1. Præsentation af bestyrelsen
Tilstede: Nina (kasserer, Bårse Borgerforening), Jytte (webmaster Lokalrådet), Wessel (eks
formand, Beldringe Borgerforening og kender til Lokalrådet), Katrine (suppleant Bårse
Borgerforening, og næstformand/sekretær Bårse Idrætsforening), Erik (Suppleant, Beldringe
Borgerforening), Hans Albert (kasserer, Beldringe Borgerforening),
Bonus info: Erik (bindeled til 7 Sogne) og Jens fra Borgerforeningen Bårse.
2. Hvem er valgt for 1 år og hvem er valgt for 2 år:
Jf. aftalekontrakt
Wessel: 1 år
Nina: 1 år
Jytte: 1 år (har været 1 år)
Katrine: 2 år
Helle: 2 år
Erik: 2 år
Hans Albert: 1 år
Suppleanterne: Nina aftaler med suppleanterne.
3. Godkendelse (underskrift) at referat for ekstraordinærgeneralforsamling
Er godkendt
4. Dialogmøde 7/4


Samlingshuset er i orden (aftale med øl, vand etc. Nina)



Er i avisen, og kommunen er informeret – der kommer 5 politikere (hvoraf 2 har
meldt afbud) Birgitte Steen Jørgensen (afbud), Niels Fog (meldt afbud)



Lokalrådet kommer (Helle?)

1



Mødeleder: Wessel



Nina byder velkommen

Plan for de 2 timer mødet vare:


Borgerforeningens formænd holder en lille info-tale, om hvad der røre sig i Bårse og
Beldringe.



Nina sørger for præs. af lokalråd



Opfølgningsskema, hjemmeside, etc. opdateres efter mødet. Og så skal vi have fat i
”de gamle skemaer” så vi kan se, hvad der er kommet. Erik forhører Søren.

5. Bestyrelsens kommende opgaver


Vi snakker om cykelsti, cykelløb, lave nogle ”happenings” for at få sat fokus på
områdets attraktivitet (naturskønne områder, etc.).



Skal vi gøre noget ved Vandski Søen? Erik finder ud af noget med ejerskab om søen,
og matrikel. (Erik)



Wessel snakker om iværksætteri i området – vi bør opfordre lokalbefolkningen, tænk
ud af boksen; begrænsningerne er små, mulighederne er store. (præsenteres for
Borgerfoeningerne)



Konkurrence for forslag til udvikling i Bårse-Beldringe: Har du en idé til
erhvervsudvikling i området? Skriv dit forslag ned og vind en ”gave”.



Borgermøde med work-shops/udviklingsmøder. Evt. med en arkitekt, udviklingsleder
i spidsen for mødet. (Nina tager kontakt til Bårse Borgerforening og arbejdsgruppen
m.h.p. at Lokalrådet skal lægge op til første work-shop-møde).



Kort over området? Strategisk kort, så man kan tegne sine idéer, og få overblik over
området. Hvad vil vi udvikle? Hvor vil vi udvikle? (Erik, og skaffe store kort)



Lokalrådet skal netværke mellem borger, borgerforeninger og kommune.



(Wessel)”Planologi”, byudvikling, planafdeling i kommunen, plan over
landsbyområdet etc.



Vær bedre til at bruge medierne. 4750 Avisen, Bårse Bladet, webben. Og hvordan
skal vi bruge dem? Hvordan når vi borgerne bedst? Info på jo flere medier, jo bedre.
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Beldringe Gods og Hjemmeværnsgård – evt. work-shop: Hvad skal der ske? (Erik og
Hans Albert snakker med Beldringe Borgerforeningen)

6. Dato og dagsorden for næste møde


Work-shop (uge 24, torsdag d. 16., Samlingshuset – hør lige med
Borgerforeningerne) – Nina booker Samlingshus, efter hun har forhørt sig med Bårse
Borgerforening.



Opsamling på Dialogmøderne



Finde på input til Work-shop.



Økonomi (overskud, uddeling, regler, etc.) – Hans Albert



Der er en uges frist på at få redigeret referatet, inden Jytte lægger det på nettet.

Overordnede punkter til næste dagsorden:
Nyt fra formand
Nyt fra kasserer
Er to-do-listen udført/opdateret?
7. Evt.
- 12. april tager Nina til formandsmåde for Lokalrådene
- 14. april: LAG-Vordingborg afholder ordinær generalforsamling på Rosenfelt Gods (Erik
repræsenterer, Nina videresender mail, Erik tilmelder sig selv, og Nina forhører sig hos Bårse
Borgerforeningen.).
- 10. maj: årsmøde i Landsbyforum. Kl. 19. (Nina kontakter Erik, som repræsenterer)
- 17. maj: Lundby integrationmøde: Vi fik tilbudet af Nina. Lokalrådet deltager ikke.

- Jytte har sendt regningen til kasser, 45.- (Hans Albert ordner regningen,) for domænet.
- Kassereren har udbetalt 100.- til Nina for mødeomkostningerne.
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Lokalrådet og Områdets Paraplykommunikation:
Lokalrådet
Bårse Borgerforening

Alle byens lokale foreninger

Beldringe Borgerforening

Alle byens lokale foreninger

Figuren er lavet så der er bedre overblik over kommunikationsrollen for Lokalrådets nye medlemmer.
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