Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde mandag d. 25. marts 2013 kl. 19.00
Hos Nina, Sneserevej 6, Bårse, 4720 Præstø
Tilstede: Helle, Hans-Albert, Kem, Erik og Nina
Afbud: Karina

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse (underskrift) af referat
Erik laver referat fra møde d. 14. februar 2013 færdig til næste gang.
Nina færdiggør referat fra generalforsamlingen og skaffer underskrifterne.
3. Konstituering
Næstformand: Erik
Kasserer: Hans-Albert
Sekretær: Helle
4. Nyt fra formand
Spildevandsplan er sendt rundt
Nina svarer på henvendelse ang. blog
Formandsmøde d. 15. april – Nina deltager
Årsmøde d. 23. maj – Erik deltager
5. Nyt fra kasserer
Der er brugt ca. 9000 kr. i år. Bankbeholdningen er på ca. 35000 kr.
6. Møder siden sidst
Ingen møder siden sidst.
7. Nyt til hjemmesiden og webmaster
Erik bliver vores nye Webmaster. Erik tager kontakt til Jytte for overdragelse.
8. Er to-do-listen opdateret/udført?
- Beldringe Gods- og Hjemmeværnsgård (Erik og Hans Albert): Fremtids

diskussion.
9. Evaluering af Generalforsamling
Bedre reklame fremover. Datoen for generalforsamlingen bør besluttes noget
tidligere, så det er muligt at få den med flere steder. Der er også nye regler i
vedtægterne ang. indkaldelse. I alt 15 deltagere inkl. bestyrelsen. God stemning
og god mad.

10. Evaluering af Dialogmøde
Der var 23 deltager inkl. 4 politikere. God stemning og velforberedte
politikere. Politikerne var også gode til at stille os borgere spørgsmål for bedre
at høre borgernes holdninger til de forskellige emner.
11. Indsatspuljen
Regler for puljen bliver offentlige i slutningen af marts.
Lokalrådene er blevet opfordret til at komme med deres input til de adresser
de kender til. Vi indsender: Hastrupvej 17, 4720 Præstø – det gamle
mejeri/galvaniserings anstalt. Beboelsen er ok. Ejer er interesseret i nedrivning.
Derudover har vi kendskab til at der holder mange biler uden nummerplader
på Hovedvejen 122, 4720 Præstø.
12. Bosætningsprojektet
Der bliver indkaldt til et fællesambassadørmøde d. 4/4-2013 inkl. spisning. Der
er kun en ambassadør fra Bårse, men der burde være min. en mere. Nina
bringer det videre til Bårse Borgerforening og Erik skriver på facebook. To
pengeinstitutter er blevet kontaktet ang. økonomien, men der ikke faldet
afgørelse endnu.
13. Dato og dagsorden for næste møde
Næste møder bliver d. 8. maj 2013 kl. 19.00 hos Kem
Kreativt møde med brainstorm for reklamefremstød.
14. Evt.
Intet.

