Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag d. 19. september 2012 kl. 19.30
Hos Nina

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse (underskrift) af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet

3. Nyt fra formand
- Evaluering af nærdemokratimodellen
Der afholdes evalueringsmøde vedrørende nærdemokratimodellen d. 8. november 2012 i
Mern. Nina opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage, da hun desværre er
forhindret
- Dialogmøde 2013
Afholdes den 7. februar 2013 kl. 19.00-21.00.
Nina beder Maja sætte dialogmødet på aktivitetskalenderen på Bårse Borgerforeningens
hjemmeside samt bedes Jytte lægger mødet på Lokalrådets hjemmeside.
Nina bestiller samlingshuset i lighed med sidste år.
Dagsorden udarbejdes på næste bestyrelsesmøde.
Budget 2013 er sendt i høring og blev kort behandlet under dette punkt. Lokalrådet har
ingen bemærkninger.

4. Nyt fra kasserer
Beholdning: 28.270,86 kr.

Udbetalinger siden sidst:
200 kr. til værtinden
500 kr. til vinderen af logo konkurrencen
Der er for nuværende mulighed for, at Lokalrådet kan støtte op om arrangementer i
lokalområdet.

5. Møder siden sidst
- Trafiksikkerhed
Der havde været afholdt et møde hvor Nina og Helle deltog sammen med 4 andre
lokalråd.
Der er først afsat budget til cykelstier i 2014. Cykelstien mellem Bårse og Præstø er blevet
nedprioriteret fra gruppe 1 til gruppe 2 på grund af ændringerne i skolestrukturen.
Lokalrådene fik på mødet til opgave at prioritere de 5 vigtigste emner i den fremsendte
rapport. De 5 vigtigste emner blev:
-

Hastigheds- og lastbilzoner i Præstø

-

Hastighedskampagne i Skibinge

-

Kørsel til Tvedmose. Skiltning således at den tunge trafik omdirigeres udenom Bårse

-

Chikaner på Lindevej og vestlige del af Hestehavevej

-

Chikaner gennem Jungshoved by

6. Nyt til hjemmesiden
- Dialogmøde. Dato for dialogmøde. 7. februar 2013 kl. 19.00-21.00 i samlingshuset.
- Folderen vedrørende Bårse-Beldringe lokalråd lægges på hjemmesiden. Erik sender den
seneste elektroniske udgave af folderen til Jytte.
Bårse-Beldringe lokalråds folder bør lægges tilgængeligt hos:
Bageren (Nina)
Brugsen (Helle)
Bogdepotet (Nina)
Qualy Cat (Kem)
Bårse Auto (Kem)

7. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids diskussion.
Intet nyt siden sidst. Punktet Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård står som punkt således,
at det erindres.

8. Bårse søerne – hvordan kommer vi videre?
Det er vandskiforbundet, der ejer grunden. Det skal undersøges om de er interesseret i at
sælge og i givent fald til hvilken pris og hvilket formål.
Nina genfinder tingbogsoplysninger og rundsender.
Næste step er at udarbejde et egentligt kommissorium. Som bl.a. skal finde ud af, hvad
jorden koster. Dette arbejde ligges ud til den tidligere nedsatte arbejdsgruppe. Nina tager
kontakt til arbejdsgruppen via Jesper Elvang og beder dem om at arbejde videre med
”projektet”.

9. Bosætningsprojektet
Godt i gang rundt om i de 3 lokalråd (Lundby, Vestmøn og Bårse-Beldringe).
Projektet har dog fortsat en udfordring omkring finansiering af udgifterne.
Erik vil sørge for, at bestyrelsesmedlemmerne får adgang til google-deleark.

10. Hjertestarter - status
Der er bevilget en hjertestarter til Bårse.
Lokalrådet vil se velvilligt på en eventuel ansøgning omkring tilbehør i form af f.eks. et skab
til hjertestarteren.

11. Logo
Logoet bør være i farver, der egner sig til sort/hvid kopiering. For eksempel lyse
pastelfarver.
Jytte arbejdere videre med logoet.

12. Ansøgning om støtte til sommer-/høstfest i Beldringe.

Der blev bevilget 1.000 kr. til arrangementet.

13. Dato og dagsorden for næste møde
Næste møde er den 13. december kl. 19.00 hos Helle
Punkter til næste dagorden:
-

Dagsorden til dialogmødet d. 7. februar 2013

-

Skal aftalekontrakten ændres? (hjemmeopgave at læse og tage stilling til evt.
ændringsforslag)

14. Evt.
Ingen yderligere punkter.

