Bårse-Beldringe Lokalråd
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. marts 2012 kl. 19.00
Hos Helle

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden – er blevet godkendt.
2. Godkendelse (underskrift) af referat (fra generalforsamlingen og konstitueringsmødet)
- er blevet godkendt.
3. Kort præsentation af bestyrelsen
Erik fungerer som næstformand i Bårse-Beldringe lokalråd og er med i bestyrelsen i
Beldringe borgerforening.
Nina er formand i Bårse-Beldringe Lokalråd og er også kasserer i Bårse Borgerforening.
Kem er næstformand i Beldringe borgerforening,
Helle er bestyrelsesmedlem i Bårse-Beldringe lokalråd.
Hans-Albert er kasserer i Beldringe Borgerforening og Bårse-Beldringe Lokalråd.
Jytte er webmaster for Bårse-Beldringe lokalrådet. Hun har været med 3 år og bor i Bårse.
Katrine er sekretær i Bårse-Beldringe lokalråd, og sidder bl.a. derudover i Idrætsforeningen
og Borgerforeningen i Bårse.
4. Nyt fra formanden
- Grønne områder møde d. 6. marts:
Kommunen vil gerne have en hjælpende hånd til vedligeholdelse af gadekær, mindre
grønne områder, da de ikke kan nå at vedligeholde det hele i løbet af året. Der kunne evt.
oprettes et lag, eller en frivillig forening af borgere, som kunne passe på områderne.
Udvalget for de grønne områder vil komme med en opfølgning efter sommer.
Derudover blev fremvist af Nina brochures, og links til hjemmesiden
naturenivordingborg.dk og friluftsguiden.dk., som vi kan bruget til lidt af hvert. Jytte bedes
lægge relevante links på Bårse-Beldringes hjemmeside.
”Giv et tip” link: Opdages der et hul, en gadelampe som er gået i stykker m.v., informeres
det til kommunen via Vordingborg kommunens hjemmeside.

- LUP (Lokale Udviklings Planer): Helle havde været til et møde og berettede der om. Det
drejer sig om at kommunen har lavet et værktøj der kan hjælpe lokalområdet visionsplaner.
Konklusionen var at der kommer mere omkring LUP.
5. Nyt fra kasserer
Vordingborg Kommune har givet 18.000 kr. til Bårse-Beldringe Lokalråd.
Generalforsamling kostede: 2911 kr.
Dialogmøde kostede: 1594 kr.
Aktuel kassebeholdning: 30.490,86 kr.
Dækningen af bestyrelsesmøder hæves til 200 kr.
6. Evaluering af generalforsamling
Der var ikke mange der var mødt op, men det var en okay generalforsamling.
Vi overvejer at der skal være et event med på næste års generalforsamling.
7. Dialogmødet
- Evaluering
Det opfattes at politikerne, som var med til mødet, var glad for at de kunne møde
forberedte op, at mødet var velstruktureret og at de opmødte borgere var engageret og
imødekomne.
- Referat og opfølgningsskema
Bliver sendt til kommunen af Nina hurtigst muligt.
8. Workshop-grupperne
I sommers blev der afholdt en workshop over emnet ”Bårses fremtid”, hvor der blev brain
stormet omkring borgernes ønsker og visioner for landsbyen og området.
Bårse borgerforening tog punkterne med videre, og i efteråret blev der holdt et møde for
de mest relevante punkter: kunst, energi og Bårse Søerne, hvor efter personer med interesse
for emnet kunne melde sig på den pågældende gruppe.
Status:
- Energi-gruppen: Hvis der skal arbejdes videre med energien skal der professionel hjælp til,
da personerne i gruppen slet ikke føler sig nok klædt på til at arbejde videre med opgaven.
Helle snakkede om at Grøn Komite evt. kunne hjælpe, og hun vil kontakte disse.

- Bårse Søerne er godt i gang.
- Kunst: Nina nævnede at opstarten var lidt sløv, men at den kommer med tiden.

9. Bosætningsprojekt
Erik berettede at ambassadørerne arbejder videre, de arbejder nu med at få udarbejdet en
velkomstfolder, og de har lavet et udkast over Vestmøn. De lokaleambassadører her fra
(Bårse-Beldringe) vil udarbejde 2 velkomstfoldere, én over Beldringe og én over Bårse.
Bårse arbejder videre på den allerede eksisterende folder (som udarbejdes af Maja fra
Bårse).
Der er en vision for at få Informationsflowet mellem kommune og lokalråd gjort bedre, så
man ikke bare linker videre og videre, så måske kan man putte det ind under én hat.
Ejendomsmæglerne vil gerne dele folderen ud, og linke videre til lokalråd, borgerforening,
etc.
10. Hjertestarter
Tanken er at få en hjertestarter til Bårse (v/ Samlingshus). Bårse Borgerforening har prøvet
(Lions og Tryg), men har fået afslag. Nu prøver Helle og Bårse-Beldringe Lokalråd at få en
starter, og et skab, evt. fra hver sin fond.
Det arbejdes der videre med (Helle).
11. Dato og dagsorden for næste møde
- ”Grøn Komite” (Helle): Er der hjælp at hente til energi-gruppen?
- ”Møder siden sidst”-punkt sættes på dagsordenen
- Næste møde hos Erik d. 14. maj kl. 19.
12. Evt.
- ”Bårse i centrum” uge i Ugebladet fra 27. marts 2012. Der fortages ikke kontakt til avisen,
da de selv henvender sig.
- Hans-Albert sagde, at Dyrlev gadekær er imponerende, så det er et syn værd. Byen har
selv lavet et stort flot gadekær. Beldringe Kilde er også udviklet af borgerne. Evt. til
inspiration.

