BESTYRELSESMØDE D. 4. AUGUST 2016!
Deltagere: Henning, Connie, Kjeld W, Ole, Keld, André, Bjarne N
Fraværende: Bjarne G (meldt afbud), Carsten, Flemming
HUSK VENLIGST AT MELDE FRA TIL MØDE, HVIS I ER FORHINDRET!!!!!!
Referat:
1) MØDE med Guldborgsunde Kommune:
Vigtigt at vi alle møder op til dette møde, så vi viser kommunen, at vi er en
seriøs forening.
Fra kommunen deltager flg.:
kl. 9 – 10: Niels Rasmussen, Teknik og miljø
kl. 10- 11: Jørn Kamper Nielsen, Trafiksikkerhed, skiltning m.v..
kl. 11 – 12: Jan Uhre Nielsen, Park og vej
Det blev aftalt på mødet, at alle der har emner der berører områderne,
forsøger at præsentere sit oplæg ved hjælp af fotomateriale, det gør det meget
lettere for alle at argumentere og forstå.
Fotomateriale sendes til Ole straks, med angivelse af hvem af ovennævnte
personer emner berører!
2) Møde på Krenkerup Gods:
André har aftalt med Patrick, at vi holder fællesmøde på Krenkerup d. 22.
september
kl. 13.30.
Det er aftalt, at Patrick får 50% af tiden, til at fortælle om Krenkerup
øvrige 50% er Fællesrådets, og her bør vi gennemgå de projekter vi arbejder med, - Sluseprojekt, Trafiksikkerhed, Branding, Byrengøring m.v..
På mødet kan deltage ca. 40 personer.
Der udarbejdes infomateriale om mødet, således, at de personer der vil
deltage kan tilmelde sig til Andre

BN udarbejder ”indbydelse” og pressemedelelse!
- indbydelse lægges på div Facebook-sider, og der udarbedjes A3 side til
ophæng i butikkerne.
3) Foreningsbrev-papir:
BN har udarbejdet brevpapir med foreningslogo m.v., dette bedes anvendt når
der sendes brev m.v. til omverdenen.
Brevskabelon følger vedhæftet.
4) Hvor kan vi hjælpe kommunen:
André har aftalt med kommunen, at vi fremsender en plan, der viser de områder
hvor vi kan assistere kommunen, - vi må dog ikke lave en plan, der betyder, at
kommunen skal opsige medarbejdere.
Typisk, kunne det være opgaver, hvor vi holder opsyn, og rapporterer om opgaver
Der trænger til at blive udført, samt opgaver hvor underleverandører ikke gør
arbejdet ordentligt.
Vi kan samtidig være et koordinerende led mellem lokale foreninger, i spørgsmål
Der vedrører de områder vi arbejder med. Denne koordinering, bør kommunen så
bakke os op i, således at man henviser til os.
André udarbejder et oplæg!
5) Ny Kommunalplan:
Der er netop udarbejdet en ny kommunalplan, der findes på kommunens
hjemmeside.
VI KAN KOMME MED INPUT TIL PLANEN!
Den 1. oktober er deadline for ændringer i planen, vi bør derfor ALLE kigge planen
Igennem, og komme med vores evt. forslag til ændringer!
Det blev aftalt, at vi hver især gennemgår planen, og finder de emner som har netop
vores personlige interesse, og melder så tilbage til André, med de forslag vi har til
ændringer vi mener bør ske. Giv André sidetal og evt. paragraf nr.
André skal have info SENEST udgangen af august.
6)Rengøringsdag i.f.m. Frugtfestival:
Ole, Bjarne, Bjarne, har lagt en plan for byrengøring den 10. september, hvor de
vigtigste private fortove o.l., rengøres, så vi kan være bekendt at invitere 20.000

gæster.
Det er aftalt med Gitte Krog, fra kommunen, at man stiller redskaber, sække til
rådighed, samt fjerne affald.
Ole, Bjarne, Bjarne, udarbejder endelig plan over gader, søger sponsorer, mødested.
Bjarne N skaffer sponsorer til morgenkaffe, øl/vand, og helst også noget frokost.
Ole tager sig af Markedsføringen, - skaffer deltagere. Ole har endvidere skaffe lokale.
Vi kan låne Sognegården på Torvet til mødested.
Rengøringsdagen, offentliggøres, for at invitere deltagere, via Facebook og opslag i
butikker.
Ole/Bjarne G registrerer deltagere.
7) Oplæg til kontakt til tilflyttere:
Hvordan kontakter vi tilflyttere, tages op på næste møde!
8) Orebyvej:
Orebyvej er netop nu opgravet, for etablering af fjernvarme. Vi bør derfor udarbejde
en plan for hvorledes vi ønsker at Orebyvej skal se ud før der igen lægges asfalt.
Skal vi have chikaner, hvordan skal de se ud, hvad med cykel/gangstier.
Hvem udarbejder et oplær til kommunen, - besluttes på næste møde.
9) Filmprojekt:
Kommunen forkastede som alle ved, vort tidligere oplæg til en Sakskøbing film.
Connie har efterfølgende kontaktet Martin Lohse, for at få en forklaring.
Resultatet er, at Connie nu holder møde med Martin den 18. august.
VIGTIGT!!!!
Det er vigtigt at ALLE kommer til mødet med kommune på tirsdag d. 9. kl. 09.00,
-på den måde viser vi kommunen at vi er en seriøs forening!
Skulle man være forhindret, så venligst meld afbud senest mandag til Henning!

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 29. september, kl. 08.00!

Bjarne N
6.8.2016

