Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde torsdag d. 12. december 2013 kl. 19.00
Hos Nina, Sneserevej 6, Bårse, 4720 Præstø

Referat
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Godkendelse (underskrift) af referat.
3. Nyt fra formand
Digital postkasse – status. Er aktiveret.
Grønne områder – status. Flemming Kruuse siger, at der er godt nyt. Men der

er

stadig enkelte dele, der mangler.
Vi møder gerne op til et formøde for lokalrådene for at lave en fremtidig plan for
busplanen for 2015. (Erik)
Stormøde for bosætning. Tirsdag d. 21/1-2014. kl. 19-21.
Næste formandsmøde 15/1-2014. (Nina)
4. Nyt fra kasserer. Regning på 6080 kr. Fra Bårse Samlingshus. (Stop Tyven)
Ny beholdning 17573,11 kr.
5. Møder siden sidst
LUP møde. Vi var fire fra Bårse, der dog ikke fik ret meget med hjem.
Møde med kommunaldirektøren.
Nina og Erik var til et godt og uformelt møde, med kommunalderektøren, i en times
tid. De følte at der blev lyttet til hvad vi ønsker os i Bårse Beldringe.
Formandsmøde. 22/10 i Stensved. Nina fortalte om sit positive møde ang. tung trafik
på Sneserevej. Og om vores ”Stop Tyven” projekt.

6. Evaluering af Nabohjælp. Hvad er næste trin?
Godt og velbesøgt møde. Nogle i Beldringe er begyndt med at bestille postkort osv.
Vi bør lave en simpel brugervejledning, med tilhørende telefonlisteskabelon, som
bliver delt ud til alle beboere i sognene, sammen med ”Nabohjælp” matrialer.
Lokslrådet vil gerne betale og evnt. sætte skilte op, hvis der kommer tilstrækkeligt
mange tilmeldinger. Lokalrådet bedømmer suverent, hvor og hvor mange skilte, der
skal sættes op. Kem skriver på Facebook. Nina formulerer følgebrevet. Kem
kontakter kriminalpræventive råd, for at spørge om vi må få, 600 foldere med
postkort.
7. Salgstale – samt mødeplan. Salgstalen er OK. Karina skriver brev til foreningerne.
Biver lige sendt til gennemsyn hos bestyrelsen og derefter ud til foreningerne.
8. LUP. Vi skal have lavet nogle Lupper.
9. Nyt til hjemmesiden
Nabohjælpen
Referat
Dato for generalforsamlingen 10/2-14 Kem ønsker genvalg, Nina Möhler ønsker ikke
genvalg. Hans Albert Jensen kan ikke genvælges, Erik Vagn Hansen, Karina Fromberg
og Helle Hylleborg er ikke på valg.
Maja Nerup Jensen og Henrik Hjort Madsen er på valg som suppleant. Jens Jacobsen
er på valg som revisor. Ivan Tolborg er på valg som revisorsupleant.
Nina laver opslag og indlæg i ugebladet. Osv. Nina sender det videre til Karina.
10. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids diskussion.
11. Dato og dagsorden for næste møde. 22/1-14 kl.19:00 hos Hans Albert. Ådalsvej 6.
12. Evt.

