Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013 kl. 19.00
Hos Karina, Præstegårdsvej 12, Bårse, 4720 Præstø
Tilstede: Nina, Kem, Erik, Hans-Albert og Karina
Afbud: Helle

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

3. Nabohjælp-arrangementet.
Kem har aftale med følgende:
 Bonnie Ludvigsen fra Forebyggelsessekretariatet (Sydsjællands og Lolland
Falsters Politi). Hun medbringer ”hele pakken” (brochure, skilte mv.)
 Bo fra Snyd Tyven.
 Tømrermester Madsen ApS (Bårse Tømrer- og snedkerværksted)
 Karina har aftale med Lokal Forsikring (Gunner Jensen)
Bonnie Ludvigsen holder foredrag ca. 1 time – de andre får ca. 10 min. hver.
Kem har aftalt med Samlingshuset, at vi kan komme ind og stille op efter kl. 17.
Det er planen, at der skal stå borde med de forskelliges ting – såsom brochure,
skilte, låse, sikringer, forsikringer mv.
Karina sender pressemeddelelse til Ugebladet og 4750Avisen.
Karina laver udkast til flyer og rundsender på mail.
Nina og Karina printer plakater og flyers. Flyers uddeles ved Høstfesten i Beldringe
ligesom der skal husstandsomdeles i Beldringe (Kem og Erik) og Bårse (Nina og
Karina).



Flyers i Brugsen, Bogdepotet, Statoil, Kems butik mv.
Plakater i: Beldringes gadesælgere
Vægavisen ved Samlingshuset
Brugsens vægaviser
Runddelens blomster
Statoil
Superbest
Bårse Auto
Bårse Bageri
Kems butik
Snyd Tyven
Tømreren i Bårse
Børnehaven
Skolen m.fl.

Erik sørger for, at arrangementet nævnes på Lokalrådets hjemmeside og på
Facebook.
Kem og Karina mailer evt. flyers og lidt mere info til dem, der er aftale med.
Til selve arrangementet skal vi medbringe A4-blokke + kuglepenne, så der kan
laves lister med navn og tlf.nr.
Nina byder velkommen til arrangementet --- er hun i fødsel, er det Erik, der byder
velkommen.

4. Dato og dagsorden for næste møde.
Torsdag den 7. november 2013 kl. 19.30 hos Nina, Sneserevej 6, Bårse.
Såfremt Nina er i fødsel, er der møde hos Erik, Hovedvejen 123, Gishale.
Punkter på dagsorden fra sidste møde (29/8) skal på dagsordenen til næste møde.
Der er deadline på Bårse Bladet den 17/11, så vi skal have skrevet lidt om
lokalrådet samt hvordan nabohjælp-arrangementet gik.

5. Eventuelt.
Nina har rundsendt budget for Vordingborg Kommune. Hun er ikke tilfreds med, at
der kun er kommet kommentar fra én, da det fremgik af hendes mail, at alle skulle
svare retur – havde man ikke nogen bemærkninger, skulle man blot skrive det!
Nina skal forfatte et høringssvar til kommunen, hvor der er få bemærkninger:
 Cykelstiplanen bør opprioriteres.
 Beløb på 3 mio. kr. til udvendig renovering af Bårse Børnecenter er væk i
budgettet – hvor er beløbet blevet af?
 Takstblad er ikke opdateret, bl.a. omkring kommunalt oplysningsskema.

