Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.00
Hos Karina, Præstegårdsvej 12, Bårse
Tilstede: Erik, Leif og Karina
Afbud fra: Helle og Kem

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

3. Konstituering af bestyrelsen.
Selvom ikke alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede, blev bestyrelsesposterne
fordelt, da Erik og Karina havde talt med hhv. Kem og Helle.
Bestyrelsen blev sammensat således:
Formand: Karina
Næstformand: Erik
Kasserer: Leif
Sekretær: Helle
Bestyrelsesmedlem: Kem
4. Generalforsamling – opfølgning på de 1.000 kr.
Dåbsgave og kunstudvalget.
På generalforsamlingen blev det foreslået, at Maria Olsens datter skulle have en
dåbsgave fra Lokalrådet. Det var Maria Olsen, der indstillede Bårse til Årets juleby.
Der skulle henvises til juleevangeliet, og en af baggrunde for at byen vandt, var at
Maria var højgravid.
Karina søger for dåbsgave til kr. 250 (der er barnedåb den 19/4).
Angående kunstudvalget: Dette emne tages op på næste møde.

5. Møder siden sidst.
Møde sammen med Lundby (Karina)
Der var indbudt til nyt møde angående skolekulturdag. Maja Nerup deltog sammen
med Karina – så var der repræsentant fra lokalrådet samt idræts- og
borgerforeningen. Ideen bag projektet blev denne gang præsenteret meget bedre
end ved første møde. Der skal afholdes en arrangementsdag, hvor børn, unge og
ældre kan møde op og prøve forskellige idrætsudfoldelser, fotoklub, teater,
servering af mad mv. Dagen skal afholdes i Lundby den 24. maj. Projektet lyder
spændende og hænger meget sammen med den nye skolereform.
Maja Nerup og Karina er enige om, at de skriver noget på facebook om projektet og
opfordrer forældre samt andre, der har lyst til at deltage i det frivillige arbejde, til at
møde op på skolen i Lundby den 3. april 2014, hvor der er aftalt nyt møde.
Umiddelbart vil lokalråd samt idræts- og borgerforening ikke gå mere ind i projektet.
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Administrativt stormøde på Vordingborg Kommune.
Karina deltog i mødet, hvor samtlige lokalråd var mødt op. Kommunaldirektør Lau
Svendsen-Tune havde lavet et powerpoint oplæg i relation til Vordingborg
Kommunes udfordringer, muligheder og dilemmaer. Der var en livlig debat om,
hvad der er godt og mindre godt i vores kommune, og kommunaldirektør samt
borgmester Knud Larsen opfordrede lokalrådene til, at der på de kommende
dialogmøder spørges ind til kommunens vision / oplyser om borgernes ønsker til en
god kommune. Flere lokalråd gjorde opmærksom på, at dialogmøderne som
udgangspunkt omhandler de enkelte områder, og at det er kommunens opgave
efterfølgende at udarbejde kommunens vision udfra de samlede input fra
dialogmøderne.

6. Nabohjælp.
Nina har skrevet følgebrev færdigt + udarbejdet skabelon til telefonliste.
Karina printer og aflevere til Erik, der sammen med Kem sørger for omdeling i
Beldringe. Leif og Karina skal aftale nærmere om omdeling i Bårse.

7. Salgsmøder.
Karina har skrevet brev til foreninger færdigt. Erik indsættes som kontaktperson.
Brevet sendes snarest til foreningerne.

8. Planlægning, annoncering mv. angående dialogmøde 11/3.
Erik er ordstyrer ved dialogmødet.
Emner der blev nævnt på generalforsamlingen blev gennemgået. Det blev besluttet,
at følgende emner skal indgå på dialogmødet:
•
•
•
•
•
•
•

Vejafvanding på Ådalsvej
Holdeplads for skolebussen ved Bårse Skole
Adgang til arealet omkring Bårse-søerne fra rensningsanlæggets grund
Brønddæksler på Næstvedvej
Lysregulering/fodgængerfelt på Næstvedvej
Skiltning ved motorvejen
Cykelstier til Lundby

Karina får skrevet indbydelse til politikerne samt sendt til Vordingborg Kommune /
Sydsjællands Tidende + evt. Ugebladet.
Endvidere skal der opslag op ved Brugsen, Samlingshuset og i Beldringe og på
facebook.

9. Nyt til hjemmesiden.
Referat af de seneste møder, generalforsamling samt dialogmøde.

10. Er to-do-listen opdateret/udført?
Erik oplyste, at Beldringe Gods ikke er interesseret i, at gården bruges til andre ting.
Derfor slettes dette punkt nu fra fremtidige dagsordner.
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11. Dato og dagsorden for næste møde.
Da der manglede 2 medlemmer ved mødet, var der enighed om at vente med at
aftale nærmere til dialogmødet. Dog satses der på bestyrelsesmøde den 19. eller
20. marts, da der skal udfærdiges opfølgningsliste fra dialogmødet, og den liste skal
sendes til kommunen senest 14 dage efter dialogmødet.

12. Eventuelt.
På bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 blev forvaltningerne/udvalg fordelt (i
forbindelse med høringssvar). Da Nina og Hans-Albert er stoppet i bestyrelsen, skal
deres udvalg fordeles. Dette punkt tages med på næste møde.
Tøj til Leif: Karina skriver mail til Kem, der skal bestille tøj til Leif.
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