Referat

fra bestyrelsesmøde torsdag den 5.11. 2015 kl. 19.00 i Den Gule Stald
Tilstede var: Thomas Finke, Elsebet Christiansen, Claus Veje og Britta Jørholt
Afbud fra: Jens Aarøe og Manuela Rasmussen
Referent: Britta Jørholt

1. Underskrift af referat fra møde den 01.10.2015: Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer som deltog i mødet
2. Retssag Kaj Flinta; Bestyrelsen og borgerne bliver løbende orienteret om
sagen pr. Maillisten og Facebook. Dokumenter til og fra retten bliver lagt
på vores hjemmeside til orientering. Næste retsmøde (telefonmøde) er berammet til den 30.11.2015.
3. Status på økonomien d.d.: Der er en saldo på 13.444 kr.
4. Høstmarked 4.10. – evaluering: Flot stand og deltagelse til næste års
høstmarked.
5. Borgermøde den 24.10.2015 – evaluering: Der var en god debat omkring
LUP’en og Sydsjællands Tidendes indholdsrige artikel af 28.10.15 blev rost.
6. Godkendelse af LUP: LUP’en blev vedtaget med mindre justeringer på
baggrund af debat på borgermødet. Thomas sender den til Kommunen
(Claus) og anmoder om tilbagemelding vedrørende kommunens krav til
LUP.
7. Vedtægter /forretningsorden – drøftes: Det skønnes, at justeringerne kan
klares som ”redaktionelle” ændringer, som blot orienteres på generalforsamlingen. Britta arbejder på en mindre ændring af forretningsordenen.

8. Toiletbygning - fremtidig drift: Som svar på kommunens spørgsmål om
mulige løsninger ønsker vi: Samme konditioner som toiletbygningerne i
Hårbølle og Askeby – genåbning.
9. Trafiksikkerhed ved Brugsen: Trafiksikkerhedsrådet har afholdt møde den
26.11.2015 og vi har rykket for svar.
10.Lys på Mønbroen: Svar fra Trafikministeriet og vi afventer at Vejdirektoratet snarest går i dialog med LKO og Kommunen
11.Grøn udviklingsplan 2014: Britta skriver til Jette Stauner og forespørger
om overførsel af beløbet (15.000kr.)til næste år. Vi forventer at udarbejde
cykel/vandrekort til den kommende sæson. Dvs. trykkeomkostninger i foråret 2016.
12.Kommunalt stormøde 6.1.2016: Drøftes på næste møde.
13.Næste møde: Torsdag den 3.12.15
14.Eventuelt: Planlægning af borgermøde den 14.1.16 på næste møde.
Kalender: Kommunalt stormøde 6.1.2016. Borgermøde den 14.1.2016 Den
Gule Stald – salen er reserveret. Dialogudvalgsmøde den 8.3.2016. Den Gule
Stald – salen er reserveret. Generalforsamling den 7.4.2016 – Viemose Forsamlingshus er reserveret.
Kalvehave den 3.12.2015

Thomas Finke

Britta Jørholt

Elsebet Christiansen

Claus Veje

