Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde mandag d. 9. juli 2012 kl. 19.00
Hos Nina

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse (underskrift) af referat
Godkendt og underskrevet.

3. Nyt fra formand


Velkommen til Marianne
Katrine er stoppet i lokalrådet.
Da Katrine var fra Bårse, er der valgt et nyt medlem herfra.



Evaluering af nærdemokratimodellen
Næste stormøde er planlagt afholdt d. 8. november.



Koncept for lokal udviklingsplan (LUP)
Arbejdet med LUP er blevet udskudt, da det var forsøgt koblet op på projektet
omkring kulturarvskortlægning.
Direktionen (Vordingborg kommune) har efterfølgende besluttet, at arbejdet med
LUP skal kobles mere direkte op på nærdemokratimodellen.
Vordingborg Kommune ønsker at igangsætte 2-3 forsøgsprojekter til afprøvning af
det første udkast til LUP-konceptet. Hvis Bårse-Beldringe lokalråd ønsker at deltage
heri er senest tilmelding onsdag d. 15. august 2012.
Det blev besluttet, at Bårse-Beldringe lokalråd i første omgang ikke deltager i
forsøgsprojektet.



Orientering omkring afgørelse på bonuslokalplan
Vedrører Stavreby.



Biogasanlæg:
Lokalrådet deltog ikke, da der ikke er påtænkt etablering af biogasanlæg i BårseBeldringe området.

4. Nyt fra kasserer
Gennemgang af posteringer siden sidste møde.
Saldoen er p.t. 28.970,86 kr.
Erik orienterede om, at der muligvis kommer en anmodning fra bosætningsprojektet om
udlæg.

5. Møder siden sidst
Ingen møder siden sidst

6. Nyt til hjemmesiden
Der blev evalueret på standen til Bårses byfest. Der skal arbejdes på større synlighed i
fremtiden.
Lokalrådsfolderen:
Erik opdaterer Lokalrådsfolderen. Nina trykker folderen.
Folderen distribueres til relevante steder i Bårse-Beldringe.

7. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids
diskussion.
OK - Ingen udestående.

8. Status fra workshop-grupperne
Intet nyt.

9. Bosætningsprojektet
Der er udarbejdet foldere. Folderen skal nu distribueres f.eks. via ejendomsmæglerne.
Der er lagt op til møde lige efter sommerferien - midten af august.

10. Hjertestarter
Sættes på dagsordnen på næste møde.

11. Logo-konkurrencen
Der er indkommet et forslag.
Nina orienterer Jytte om, at hun har vundet og om det videre arbejde med logoet.
Det indkomne forslag revideres i samarbejde med opdragsholderen.
Logoet skal kunne fungere ved sort/hvid kopiering.

12. Dato og dagsorden for næste møde
Næste møde afholdes i uge 38 - onsdag d. 19. september kl. 19.30 hos Nina.
Punkter til næste dagsorden:
Bårse-søerne - Hvordan kommer vi videre?
Hjertestartere - Status

13. Evt.
Ingen bemærkninger.

