Bestyrelsens beretning 26. April 2017
Denne beretning dække aktiviteterne fra den ekstraordinære
generalforsamling 15. September 2016 til 26. April 2017
- Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger:
• Thomas Finke, formand. På valg i 2018..
• Poul-Erik Feldt, sekretær. Erstattede Britta Jørholt. På valg i 2018.
• Elsebet Christiansen, kasserer. På valg i 2017
• Bjørn Ramnæs. Erstattede Stig Schæferman. På valg i 2018.
• Claus Veje. På valg i 2017.
•
- Opfølgning på dialogmødet den 21. Februar 2017
Bestyrelsen havde lavet et omfattende forberedelsesarbejde og dialogmødet var
velbesøgt. Politikerne var ikke velforberedte, missionen for en del af de
fremmødte var at forhindre nye tiltag i området. Således blev feks.
trafikregulering ved Lokalbrugsen, omklædningsrum for vinterbaderne og
etablering af shelters talt ned. Mange gik frustrerede bort.
Bestyrelsen har konkluderet følgende til Dialogudvalget:
”Bestyrelsen er enig om, at den form for dialogmøder ikke er særlig givtig for
lokalsamfundet og lokalrådene, da politikerne møder uforberedt op, og ikke er
særlig inspirerende for de fremmødte. Dette på trods af, at lokalrådene har
forberedt sig meget grundigt, og fremsendt spørgsmål m.m. til administrationen
og politikerne lang tid i forvejen. Der er en modsætning mellem forvaltningens
krav til præsentation af konkrete projekter (projektbeskrivelse, økonomi m.v.) og
politikernes udmelding om, at de ikke har lyst til at drøfte konkrete projekter,
men derimod ønsker at drøfte visioner og principper. Bestyrelsen henviser til det
afgivne høringssvar vedrørende politik for frivillighed og borgerinddragelse.”
- Etablering af effektbelysning på Mønbroen
Alle kender ”Vores Bro”, ”Mønbroen”, Dronning Alexandrines Bro – broen på
500 kr. sedlen. Vi er stolte af den, den er smuk, den giver lokalområdet og
kommunen identitet og den er et lærestykke over teknikkens muligheder for 75
år siden. Og mange siger, at det er Danmarks smukkeste bro. Visionen er at
fremhæve broen som samlingspunkt i lokalområdet og som branding af en del af
Vordingborg Kommune, som i øjeblikket oplever stor interesse fra investorer i
turistbranchen.
Broen har været genstand for en gennemgribende renovering over flere år, som
nu afsluttes med, at der genetableres vejbelysning. Arbejdet med opsætningen
starter midt i maj måned 2017.

I forbindelse med projekteringen af vejbelysningen er der på LKO’s initiativ
yderligere udarbejdet projekt og afholdt licitation for en effektbelysning af den
store midterbue af stål. Der ligger altså nu et helt konkret projekt, som vi kender
prisen på. Desværre kan den ikke rummes inden for Vejdirektoratets fastlagte
budget. Der mangler ca. en mio. kr., som vi håber at finde hos dem, som kan se
det turistmæssige potentiale i projektet.
Etablering af effektbelysningen varetages i givet fald af Vejdirektoratet, og drift
og vedligeholdelse vil også foregå i Vejdirektoratets regi. Der er tale om et privatoffentligt samarbejde! Omkostningerne til effektbelysningen vil være mindst, hvis
den kan etableres mens byggepladsen på broen er intakt. Renoveringen forventes
afsluttet ultimo 2017.
Selv om vi ved, at det er op ad bakke at finde så mange penge på kort tid vil vi
alligevel give det et forsøg. Vi har indledt et samarbejde med MønNU om at søge
fonds- og puljemidler til formålet. (MønNU er en sammenslutning til varetagelse
og udvikling af initiativer på og omkring Møn, med en bestyrelse der bl.a. har
deltagelse af lokalrådsformændene på Møn).

- Fibernet i lokalområdet
Bestyrelsen har lagt et meget stort arbejde i at bringe fibernet til lokalområdet.
Resutatet blev at det eksisterende fibernet i Viemose bliver forlænget til 17
ejendomme i Balle. Den lokale opbakning har derudover været minimal og vi
erklærer hermed projektet for dødt.
På bestyrelsens vegne
Thomas Finke

