Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde mandag d. 14. maj 2012 kl. 19.00
Hos Erik

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
2. Godkendelse (underskrift) af referat
Referatet skal sendes rundt for kommentarer til bestyrelsen inden udgivelse.
Bestyrelsen har en uge til at kommentere (deadline skrives i mailen). Derefter
rettes referatet op og det sendes rundt til bestyrelsen inkl. suppleanter og webmaster lægger det på hjemmesiden.
3. Nyt fra formand
Der er afholdt årsmøde i Landsbyforum d. 10. maj i Mern. Nina og Erik deltog.
Der var en snak om, hvordan de andre lokalråd kommer med i
bosætningsprojektet. Der blev fortalt om den projektgruppe, der arbejder med
evaluering af nærdemokrati modellen. Søren Vissing Nielsen fortalte om
Landdistriktskonference. Det er blevet besluttet, at hvert lokalråd skal give 200
kr. til dækning af Sørens ophold til konferencen, da han var vores alle sammens
repræsentant.
Bårse Byfest har søgt om penge til at dække udgifter til visemusikken og vi har
besluttet at støtte med 1000,- kr.
Bårse-Beldringe Lokalråd mangler et logo. Så vi laver en konkurrence til Bårse
byfest ang. forslag til logo. Erik laver udkast til opslag ang. konkurrencen.
Jytte laver mailadresse til konkurrencen.
Der skal laves en folder for Bårse-Beldringe Lokalråd. Helle laver oplæg og
sender rundt. Erik laver layout og Nina laver print.
4. Nyt fra kasserer
Pengebeholdningen er 30245,86 kr.
5. Møder siden sidst
Generalforsamling i LAG – Helle deltog. To projekter, som har modtaget
penge, fortalte om deres projekter.
6. Nyt til hjemmesiden

Erik sender Beldringe Borgerforenings nyeste folder til Jytte, så aktiviteterne
kommer på Lokalrådets hjemmeside.
7. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids
diskussion.
8. Status fra workshop-grupperne
Energi-gruppen har nedlagt sig selv.
Pt. intet nyt fra Bårse søerne og kunst.
9. Bosætningsprojektet
Der arbejdes med en folder for hvert område (Lundby Lokalråd, Vestmøn
Lokalråd og Bårse-Beldringe Lokalråd). Beldringe og Bårse laver hver sin folder
og begge har snart deres foldere klar. I starten af august bliver der afholdt en
dag for de udpegede ambassadører, som opfølgning på projektet, samt der
laves en plan for, hvordan de øvrige lokalråd kan komme med. Vestmøn er
længst i processen med bosætningsprojektet. Se også www.møn.nu
10. Hjertestarter
Helle laver oplæg og sender det til kommentarer hos Nina.
11. Dato og dagsorden for næste møde
Næste møde d. 2. juli kl. 19.00 hos Nina.
Dagsorden
- konkurrencen om logo
12. Evt.
Ingenting.

