Bårse-Beldringe Lokalråd
Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 19.00
Hos Hans Albert, Ådalsvej 7, 4720 Præstø
Tilstede: Nina, Kem, Erik, Hans-Albert, Helle og Karina

Referat
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

3. Nyt fra formand.
Bårse blev kåret som Årets Juleby 2013, og i den forbindelse fik Lokalrådet overrakt
kr. 1.000 af Knud Larsen. Beløbet er indgået på kontoen. Nina lovede ved
overrækkelsen, at pengene nok skulle blive brugt til noget godt til gavn for alle. Nu
er spørgsmålet – hvad skal pengene bruges til?
1) Skal de bruges til juleudsmykning (ved Karen Olsen)
2) Skal de bruges til Bårse Byfest?
3) Andet?
Der var enighed om, at det skal tages op på generalforsamlingen, så flere kan
komme med idéer / flere kan være med til beslutningen.

4. Nyt fra kasserer.
Saldoen var pr. 31/12-2013 kr. 18.373,11.
Der blev snakket lidt om det deponerede beløb til bosætningsprojektet. Det vil
fremgå af regnskabet.
Regning for annonce angående generalforsamling er kommet.
Der er god buffer til betaling af generalforsamling + dialogmøde.

5. Møder siden sidst.
Busmøde (Erik). I princippet er der ønske om ændringer til køreplanen. Der er
problemer med den nye buslinie Præstø-Lundby. Den passer dårligt til togtiderne
(det er svært at nå toget med den korte tid fra bussen lander til toget kører).
Buslinien fra Vordingborg-Præstø – der er klager over, at folk bliver sat af på
Jernbanestationen. Det er for stort et område, de skal gå/cykle.
Østmøn klager over manglende telebus. Den anden bus er dyrere, men den kører
på stort set alle tider.
Flextur – Næstved er nu med.
Forsøgsprojekt: Samle alt buskørsel i Movia (skolebus, handicap mv.) Hvis det
samles, må alle køre med skolebussen, hvilket ikke er tilfældet i dag.
Der er afsat 1 mio. kr. til forbedring af stoppesteder. Dette skulle være sendt i
høring. Erik gjorde opmærksom på, at det ikke var set/gennemgået i vores lokalråd
samt i andre.
Alt i alt: Noget er blevet bedre, mens andet er blevet dårligere.
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Skolemøde (Nina). Nina havde glemt at sende indbydelse rundt, men hun deltog
selv – hun repræsenterede 2 sider – lokalråd og BUF (børne- unge- og
familieudvalget).
Pr. 1/8-2014 træder ny skolereform i kraft – længere skoledag + inddragelse af det
frivillige liv. På mødet, som kunne betegnes som et idémøde, var der mødt
forskellige foreninger og folk fra erhvervslivet. Der kom mange input, og bl.a. kunne
man møde den lokale skoleleder. Der arbejdes videre på at få integreret alle.
Der er aftalt nyt møde på Svend Gønge Skolen den 19/2-14.
Møde sammen med Lundby (Karina). Der var mødt i alt 10 op fra hhv. Lundby
Lokalråd, skolebestyrelsen, ungdomsskolen, idrætsforeningen + et par andre. Der
blev diskuteret, og en fra Lundby Lokalråd rejste sig og gik på toilettet midt i det
hele, men fik lige smækket et par døre på vejen! Ham der havde indkaldt til mødet
var til formandsmøde med Nina, så der var surhed over, at han ikke var der. Der var
surhed over, at skolelærere + elever + forældre ikke var indkaldt til mødet. Der
kunne ikke nedsættes en styregruppe mv. pga. det lille antal fremmødte. Det er
svært at vurdere, hvad lokalrådet kan bidrage med – udover økonomiske bistand.
Det er mere forældre på skolen i Bårse, der skal inddrages.
Efter Karinas gennemgang er der som udgangspunkt enighed i bestyrelsen om, at
lokalrådet/bestyrelsen ikke skal bruge en masse kræfter på det projekt; især ikke,
når det hele skal afholdes i Lundby.
Der er aftalt nyt møde den 5/2-14, som Karina deltager i.
Formandsmøde (Nina). Der var mødt 13 op til mødet, hvor flere ting blev
gennemgået. Nogle lokalråd har ikke fungeret så godt, men det er begyndt at køre
bedre nu.
Hjemmesiden vordingborg.nu er der ikke stor tilfredshed med. Susan fra Nyråd
Lokalråd har været hos kommunen for at få en snak med dem om siden – den er
ikke blevet opdateret i lang tid, så den kan ikke bruges til så meget. Der er brug for
en fælles kalender, så der ikke bookes møder samtidig med alle andre. Stensved
Lokalråd har betalt for et fælles kalenderprojekt på shoppingtorvet.dk, hvilket måske
ikke er så smart, for så er der endnu en side i brug, hvilket kan skabe forvirring.
Kastrup-Nedervindinge Lokalråd har lavet en brochure. Den kan ses på deres
hjemmeside www.knv-lokalråd.dk. Det kunne evt. være inspiration til os, hvis vi skal
lave ny brochure.
Der er stormøde den 6/2-14. Der skal bl.a. snakkes om mellemfinansieringen ved
LUP-projekter. Det er aftalt, at Helle og Karina deltager.
Den 21/1 var der bosætningsmøde i Nyråd. Erik og Nina deltog.
Mødet skulle ses som en ”aflevering af projektet” + gennemgang af idéer. Mona
Hvid præsenterede grundideerne + de nye trends. Der var præsentation af
ambassadør-korpset. På Vestmøn har de god succes med at tage imod nye
borgere i området. De har også fået et meddelerkorps, der fortæller, når der er
kommet nye til byen/området.
Trend: Større samarbejde med erhverv/virksomheder.
De forskellige lokalråd kunne fortælle om, hvad de ville gøre i deres område.
I Beldringe går det ok med bosætningsprojektet. Der uddeles en velkomstpakke
med diverse info + billet til høstfesten + blomst/vin.
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I Bårse er vi bagud! Vi må prøve at sælge ideen til Borgerforeningen.
Velkomstpakken kan evt. bestå af lokalrådsfolder, diverse blade, blomst mv.
NB! Det er Maja Nerup, der er ambassadør for Bårse-området!
Det er aftalt, at Lokalrådet tager kontakt til Bårse Borgerforening og snakker med
dem om planen for velkomst til nye borgere. Evt. kan Erik deltage i et af deres
møder. Bårse skal stramme op!

6. Nabohjælp.
Nina har skrevet følgebrev + laver skabelon til telefonliste.
Kem har modtaget pakke med informationsfoldere, som skal uddeles.
Det anbefales, at man ikke danner større nabohjælp-grupper end 4-6 personer.
Ved at bruge nabohjælp.dk får man tilsendt klistermærker + postkort.
Laver man egen liste, får man ikke tilsendt noget.
Nina retter brevet til med uddybning af diverse småting, og så indsættes Kem som
kontaktperson på dette projekt.
Vi kan ikke nå at omdele materialet inden generalforsamlingen, men der skal ud
senest i marts måned. (Nina vil undersøge, om Bårse Bladet udkommer mere, for
så kan det passende komme med der).

7. Salgsmøder.
Karina har lavet udkast til brev til foreninger.
Der vælges 2 kontaktpersoner efter generalforsamlingen; og derefter udsendes
brevet til foreningerne.
Salgstalen er godkendt; den skal bruges som udgangspunkt med de generelle
informationer. Man er velkommen til at fylde mere på, alt efter hvor man er til møde.

8. Nyt til hjemmesiden.
Der skal indsættes en knap/ikon til nabohjælp.
Erik er i gang med lidt opdatering af siden.

9. Er to-do-listen opdateret/udført?
Hængepartier fra referater i 2013
1) Der mangler færdiggørelse af referat af 14/2-13. Erik leder efter dette.
2) Referat af 19/6-13: Hjemmesiden skulle tjekkes igennem og shines op. Det er
ikke sket endnu, men der arbejdes på at lave noget smartere.
3) Dialogmøde:
a) Brønde – der er ikke sket noget.
b) Skiltning ved motorvejsafkørsel? Skulle aftales med vejdirektoratet; der var
forventning om opsætning af skilt i slutningen af 2013 – er ikke sket. Erik vil
tjekke skilte ved motorvejen.
4) Trafiksikkerhed på Sneserevej. Der er 22/1 opsat skilte ved Sneserevej;
ensrettet skilt, lastbil forbudt. Henvisning til Snesere er fjernet. Der er også opsat
skilt ved Søndre Hovstræde.
5) Gode råd om Bårse Søerne. Nina ved ikke, hvad status er.
6) Kunstudvalget. Kem har forsøgt at kontakte Mogens, der modsat har rykket Nina
for det videre forløb. Kem vil tage kontakt. Ideer kan evt. tages op på
generalforsamlingen.
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10. Generalforsamling.
Der er aftalt generalforsamling mandag den 10/2-2014 kl. 19 i Samlinghuset. Nina
har bestilt samlinghuset + pølsemad + ostemad.
Kem vil spørge tømrermester Madsen, om han kunne være interesseret i at indgå i
bestyrelsen.
Vi skal hver især tænke på mulige emner til bestyrelsen.
Ved generalforsamlingen skal vi huske at spørge om emner til dialogmødet den
11/3 kl. 19-21. Hvor det afholdes aftales senere.

11. Dato og dagsorden for næste møde.
Dette aftales på generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er valgt.

12. Eventuelt.
Hans-Albert sagde tak for godt samarbejde i de 6 år, han har siddet i bestyrelsen.
Nina sagde ligeledes tak for godt samarbejde, og skal nok hjælpe den nye formand
godt i gang.
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