Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2011 kl. 19.00
Hos Katrine

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse (underskrift) af referat – godkendt
3. Nyt fra formand
- administrativt stormøde 2012 – Nina melder tilbage, at vi ikke har specifikke
punkter vi skal diskutere med kommunen.
- Opfølgningsskemaet fra dialogmødet – Bump er ok, Ådalsvej ok. Brøndringe
bliver taget med videre.
- Grønne udviklingsområder – Møde d. 8/2 2012, 18:30-21 i Langebæk (Nina
har adressen). Helle vil gerne afsted. Flere?
Nina kontakter dagpleje, skole og SFO, og de 2 Borgerforening
(Erik/Beldringe).
Link: www.vordingborg.dk -> for borgere -> natur, vandløb, grønne områder.
4. Nyt fra kasserer
Kassebeholdningen er efter aftenens møde: 17.230,86 kr.
5. Generalforsamling 2. februar 2012
Nina har styr på dagsorden, og valg.
Mangler:
1 x bestyrelses-plads
1 x suppleant-plads
1 x suppleant til revisor-plads
Reklameres i:
4750-Avisen: Katrine kontakter, og Nina sender den lille notits/opslag.
Nina sætter opslag op i Bårse.
Bårse Bladet har det været i.
Lokalrådets og Borgerforeningernes hjemmesider.

Nina laver opslag på facebook, og de blåsider i Ugeavisen.
6. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Vandskisøen – er afsluttet og overgået til projektgruppen
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids
diskussion. (Er sat på hold, så står her kun for ikke at blive glemt)
7. Workshop
- Status
Afsluttet, der er blevet fundet 3 projektgrupper. Bårsesøerne, Energi og Kunst.
8. Fokus på folkeskolen
Som tingene ser ud nu, bliver Bårse skole bevaret.
Høringssvaret afleveres 26. januar kl. 12. Nina sørger for dette.
Afgørelse i februar.
9. Bosætningsprojekt
Erik skal hjælpe med at få gang i ”de lokale landsby hjemmesider”.
10. Hjertestarter
Inden onsdag d. 11. januar skal sendes et brev til Michael, Lions Club.
11. Dato og dagsorden for næste møde
Udskydes til efter Generalforsamling.
12. Evt.
- Tænk over punkter til Dialogmødet, 22. februar kl. 19-21 Samlingshuset. Meld tilbage til
Nina, som sørger for at sende punkterne til bestyrelsens medlemmer og politikerne som
deltager i mødet mødet.

