Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.00
Hos Helle, Ådalsvej 13

Referat
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse (underskrift) af referat. Udført

3. Møder siden sidst + nye møder.
Der har været indkaldt til Sundhedspolitisk møde og generalforsamling i LAG, men
ingen havde mulighed for at komme med, vi har dog fået et kort referat fra LAG.
Mandag den 12/5-14 klokken 7:45 kommer der en fra kommunen og kigger på
skolebussens holdeplads i svinget på Præstegårdsvej. Karina mødes med ham ved
Bårse Skole.

4. Fordeling af forvaltninger/udvalg. (udskudt fra sidste møde)
De politiske udvalg er følgende:
Børne-, Unge- og Familieudvalget
-Karina
Erhvervsudvalget
-Erik
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
-Karina
Socialudvalget
-Helle
Sundheds- og Psykiatriudvalget
-Helle
Teknik- og Miljøudvalget
-Leif
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget -Leif
Økonomi, Planlægning og Udvikling
-Erik
Når der efterfølgende kommer høringssvar fra kommunen, vil disse blive sendt til den
person, som har ansvaret for gældende forvaltning, jf. ovenstående.

5. Kontaktperson til kunstudvalget.
Vi skal have kontakt til kunstudvalget omkring de penge Lokalrådet fik af kommunen,
jf. generalforsamlingen. Dette ordner Karina.
6. Planer for 2014 – LUP mv.
Lokalrådet har en plan liggende for Bårse Søerne, men vi venter med at arbejde
videre på denne, indtil vi er sikre på, at kommunen køber området.

7. Ny brochure om lokalrådet. Alle skal have tænkt lidt på layout, tekst mv.
Den nuværende brochure skal opdateres/moderniseres med tekst og fotos. Karina har
lavet udkast til ny brochure, som Erik færdiggør. Forslag til brochuren sendes til Erik
inden 14 dage (senest 20/5). Karina undersøger prisen for 1000 foldere hos trykkeriet i
Vordingborg. (1.000 stk. A5-foldere med tryk på 4 sider, fuld farve, god kvalitet papir
kr. 1.248 ex. moms)

8. Nyt fra kassereren.
Intet nyt. Leif kontakter tidligere kasserer, så de sidste ting kan falde på plads.

9. Nyt til hjemmesiden.
Referat fra sidste møde. Link til Facebook.

10. Dato og dagsorden for næste møde.
Torsdag den 26. juni kl. 19 hos Leif, Søvej 7, Bårse.

11. Eventuelt.
Tøj til Leif skal bestilles. Leif/Erik undersøger, hvor tøj tidligere blev bestilt.
Uddeling af nabohjælp-breve er endnu ikke sket i Bårse.
Relevante emner der sendes til høring, sendes til borgerforeningerne – bl.a.
problematikken med Bårse Skole mv.
Der er kommet materiale til høringssvar omkring besparelser i Børne-, Unge- og
Familieudvalget. Svar senest 18/5 til Karina.
Der er kommet materiale til ny affaldsplan til høring. Svar senest 1/6 til Karina.

