Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde torsdag den 26/6 2014 kl. 19.00
Hos Leif, Søvej 7, Bårse

Referat.
1. Godkendelse af dagsorden. OK

2. Godkendelse (underskrift) af referat. OK

3. Møder siden sidst + nye møder.
12/5: Busmøde ved Bårse Skole. Skolebussen er flyttet, så børene ikke går ud på
vejen, og det generer ikke trafikken.
22/5: Årsmøde med landsbyforum. Alt ved det gamle. Karina er valgt ind i
sekretariatet. For at få LAG-midler var der 3 lokalråd, der indbetalte et beløb til
bosætningsprojektet; her var Bårse-Beldringe det ene lokalråd. I Landsbyforum er der
forskellige meninger om, hvorvidt det restbeløb, der er tilbage, skal blive hos
landsbyforum, eller om beløbet skal deles mellem de 3 lokalråd. Dette tager vi lige op
igen ved næste møde, som er inden næste formandsmøde i Landsbyforum, så Karina
kan medbringe svar.
25/6: Møde med en fra Vordingborg Kommune ang. branddamme/gadekær.
Vi holdt møde med Elise Steen Hvelplund fra kommunen. Branddam/gadekær på
Sneserevej vil vi gerne have fyldt op, så det bliver et attraktivt grønt område.
Alternativt renset op og gjort pænt. Susanne Sparre Olsen fra Bårse Borgerforening
ønskede, at hvis branddammen/gadekæret ikke fyldes op, skal der være skrå kanter
ned i branddammen.
På Parkvej ønsker vi beskæring og oprensning af andemad og enkelte betonsten bør
flyttes.
Det kunne være sjovt at lave et tingsted i Bårse (på det grønne areal på Parkvej).

4. Fremtidige bestyrelsesmøder. Skal vi være mere åbne?
Vi skal holde nogle flere emnemøder, hvor vi inviterer alle borgere. Dette må vi
arbejde videre på.

5. Høringssvar. Skal vi være mere åbne?
Vi vil fra gang til gang diskutere, om det er noget, der er relevant for landsbyerne, og
såfremt det er tilfældet, vil materiale blive sendt til borgerforeningerne.

6. Bårse Søerne – opdatering.
Det går den rigtige vej. Der går rygter om, at der er noget materiale ude i høringssvar
omkring Tuæk Å Projektet, hvor Bårse Søerne også er nævnt – dette materiale er dog
ikke kommet ud til høring hos os endnu.

7. Ny brochure om lokalrådet.
Er ved at være der, skal lige kigges på en gang til, og så er det færdig. Karina vil tage
lidt fotos og sende til Erik, der også tager fotos. Når alt er sat op og redigeret, kan det
sendes til trykkeriet i Vordingborg.

8. Nyt fra kassereren. Hvad mangler?
Alt. Det er en større omgang at skifte over, da der er kommet nye regler i banken. Leif
kæmper videre, og vi håber, det hele er på plads til efter sommerferine.

9. Nyt til hjemmesiden.
Der mangler referater fra sidste møder, generalforsamling samt dialogmøde. Erik vil
sørge for at opdatere dette.
Hjemmesiden skal gøres mere attraktiv og spændende – ligesom vi skal have folk til at
finde vores side på facebook.
Erik foreslår, at vi evt. laver en konkurrence, hvor folk kan sende et billede, og bliver
billedet brugt, vinder de et eller andet. God idé! Vi må arbejde på ordlyden til
konkurrencen.

10. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.
Tirsdag den 26/8 kl. 19:00 hos Karina, Præstegårdsvej 12.
NB! Vi skal have taget fotos af bestyrelsen til hjemmesiden/facebook – tag evt. t-shirt
og jakke/vest med, og så ser vi, hvad der passer bedst til billederne.

GOD SOMMER!

