Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. december 2012 kl. 19.00
Hos Helle

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse (underskrift) af referat
Referatet blev underskrevet uden kommentarer.

3. Nyt fra formand
Lokalrådet har fået tilsendt æske indeholdende kort med korte vandreture. Ruterne kan
også findes www.friluftsguiden.dk.
Link til hjemmesiden ligges på lokalrådets hjemmeside (Jytte).

4. Nyt fra kasserer
Beholdning: 27.070,86 kr.
Udbetalinger siden sidst:


Inden bevægelser siden sidste møde.

Kommende udbetalinger:


Landdistriktssekretariatet - bevilget 200 kr.



Tilskud til 100 slikposer - 1.428 kr.

5. Møder siden sidst
Lokalrådet deltog ikke på handicaprådetsmøde den 30. oktober (afbud).
Nina orienterede om kommunens tilbagemelding fra mødet omkring trafiksikkerhed.
Nina videresender trafikhandlingsplanen.
Konference om ungdomsarbejdsløshed – lokalrådet deltog ikke, da svarfristen var kort.

Byggeriets ildsjæle d. 14.11.2013. Erik deltog. Der kan søges om penge i Real-Dania til
bygninger men ikke de efterfølgende driftsmidler. På mødet blev der også lagt op til at
skabe netværk på tværs.
Der har været/er planlagt 3 workshops omkring frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune.
På det første møde blev uddelt 6-7 spørgsmål, som man 2 og 2 besvarede.
2. workshop skulle der udarbejdes post-it på udvalgte emner.
Den 3. og sidste workshop bliver afholdt d. 17. januar 2013 og bliver afholdt som en
konference, hvor der gives en tilbagemelding fra udvalget.
Den 8. november 2012 blev der afholdt evalueringsmøde vedrørende Nærdemokrati
modellen. Der var en god bred dækning af deltagere fra hele kommunen (geografisk
bestemt og kommunalt (politikere/embedsmand)).
Der var en positiv holdning til nærdemokratimodellen, som den fungere nu.
Der var stor forskel på hvordan lokalrådet samarbejder med andre lokale foreninger.
Erik har udsendt materiale fra mødet til orientering.
Formandsmødet skulle have været holdt 16. januar 2013 men er rykket frem til d. 8. januar
2013, da mødet skal afholdes førend det administrative stormøde. Det administrative
stormøde afholdes 14. januar 2013. Nina er forhindret i at deltage den 14. januar 2013.
30. januar 2013 kl. 18.30-21.00 i Langebæk afholdes der opfølgning på de grønne
udviklingsplaner for lokalområderne. Det holdes sammen med lokalrådene fra Allerslevskibinge, Jungshoved og Præstø. Deltagere fra lokalrådet: Jytte og Nina

6. Nyt til hjemmesiden
Link til hjemmeside omkring korte vandreruter.
Dato for generalforsamling informeres ud via hjemmesiden.

7. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids
diskussion.
Intet nyt siden sidst.

8. Vedtægterne – ændringer? Husk at alle har en hjemmeopgave her –
se referat.
Ændringer fremlægges til generelforsamlingen.

9. Generalforsamling
Følgende skal afklares.
Dato:

20. februar 2013 kl. 19.00

Hvem der er på valg:

Nina (minus genvalg)
Helle (genvalg)
Erik (genvalg)
Jytte (minus genvalg)
Marianne (minus genvalg)

Ny formandskandidat skal findes.
Sted:

Samlingshuset bestilles.
Der bestilles kaffe/te/øl/vand og håndmadder til 20
personer(Nina)

10. Dialogmøde
Dialogmødet afholdes den 7. februar 2013 kl. 19.00 til 21.00 i samlingshuset, som er bestilt.
Maja er bedt om at sætte dialogmødet på aktivitetskalenderen og der orienteres herom på
lokalrådets hjemmeside.
Deadline for input til dagsorden skal være Nina i hænde i uge 2.
Foreløbigt input til dagsorden:
1. Cykelsti Bårse-Lundby
2. Brønddæksler
3. Belægningen på Ågesvej, Gernersvej og Hastrupvej.
4. Bårse søerne
5. Er der en kommunal pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger?
6. Oprydning på grunde – f.eks. skrotbiler.

11. Bårse søerne – hvordan kommer vi videre?
Tingbogsoplysninger er sendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Der er taget kontakt til den tidligere nedsatte arbejdsgruppe, hvorfra der afventes svar på
hvorvidt de vil arbejde videre med projektet – herunder finde ud af, hvad jorden koster og
hvad præmisserne er.
Nina orienterer bestyrelsen omkring arbejdsgruppens tilbagemelding

12. Bosætningsprojektet
Intet nyt.

13. Hjertestarter og skab - status
Hjertestarteren og skab er etableret ved samlingshuset. Der er indsamlet ca. 10.000 kr. til
skabet. Skabet koster ca. 15.000 kr. Differencen på ca. 5.000 kr. er aftalt fordelt ligeligt
mellem borgerforeningen og lokalrådet.

14. Logo
Alle bogstaver i lokalråd skal være sorte.
Herefter er logoet godkendt.

15. Dato og dagsorden for næste møde
Næste møde afholdes torsdag d. 14. februar 2013 hos Erik kl.19.00.
Dagsordnen:
De sædvanlige punkter: 1,2 og 5
Evaluering fra dialogmødet
Generelforsamling
Bårse-søerne?

16. Evt.

Lokalrådsfolderne er uddelt som aftalt på sidste måde
Der skal lægges flere foldere hos Bårse Auto (Erik) og i Daglig Brugsen (Nina).

