Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. maj 2013 kl. 19.00
Hos Kem, Hastrupvej 15, Hastrup, 4720 Præstø

Referat
 Dagsorden er godkendt.
 Referater er godkendt.
 Nyt fra formand
Høringssvar:
Kommunen beder om en masse høringssvar, og det er svært for Nina at svare
på dem alle. Nogle gange skal svaret bare være, det her er godt. Men Nina
beder stadig om, at resten af bestyrelsen også giver indput.
Et lokalråd har delt de forskellige forvaltninger ud blandt
bestyrelsesmedlemmerne, det var måske også en god ide her. Nina har liste
over forvaltningerne med til næste møde.
Nina er kontaktet af Tappernøje lokalråd, som ville vide om, vi havde problemer
med, at der ikke går bus fra Præstø over Præstø Overdrev til Tappernøje. Vi har ikke
hørt noget, og Nina vil kontakte Præstø lokalråd og forelægge problemet for dem.
Hvis Præstø har brug for back up, vil vi gerne hjælpe der.
Formandsmøde
Bosætning:
Vestmøn har meddelere, der fortæller, at der er kommet nye til, så de kan blive
behørigt modtaget
LUP
I forbindelse med kommunalvalget vil politikkerne blive indkaldt til møde, hvor

politikkerne vil få 5 spørgsmål, som de skal svare på. Landsbyforum står for dette
vælgermøde.
LUP:
Skal vi selv lave en LUP eller?
Hvis man har lavet en LUP, kan man få ekstra penge.
Se punkt 10.
Vi overfører 200 kroner til en pulje for Landsbyforum.
 Nyt fra kasserer
Betalt 45:- hos DK hostmaster
Bankbeholdning 35.711,86 pr. 7/5-13
 Møder siden sidst
Er kommenteret under formandens nyheder.
 Nyt til hjemmesiden.
Intet nyt.

 Er to-do-listen opdateret/udført?
Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert):
Fremtids diskussion.
 Kunstudvalget
Kem vil gerne være kontaktperson.
 Annonce Bårse bladet?
Vi vil gerne have 1/4 side som koster700 kr. pr. år inkl. moms...... Deadline
20/5. Erik kommer med et oplæg.

Brainstorm om, hvordan Lokalrådet kan blive bedre kendt –
reklamefremstød.
Folderen deles ud til Bårseborgerne sammen med Bårsebladet. (Er
effektiviseret) Nina tager kontakt til Bårse Borgerforening.
Borgermøder: Bl.a. Klimaplan, bosætningsprojektet
Foreningskontaktmøder
Fælleskalender for Bårse og Beldringe
Deltage i/ besøge foreningernes møder og fortælle, hvad vi kan bruges til.
Lave et oplæg så vi har et fælles budskab.
Tøj (Kem og Erik skal finde en lækker logo-jakke.)
Bosætningsprojektet
Ambassadørmøde alle lokalråd har sagt ja til at financieringssiden med at låne
pengene i Møns bank. Alle 3 lokalråd giver 2000,- i depositum.
Dato og dagsorden for næste møde
Onsdag d. 19/6 kl. 19:00 hos Erik
Dagsorden for næste møde er punkterne 1-7, fordeling af forvaltningerne,
tøj, og ”Salgstale” + liste over foreningerne.

Evt.
Bårse/Beldringe banner ligger hos Helle.

