Formandens beretning 2016. Året der gik.

Vores åbne bestyrelsesmøder går fint, mellem 2 – 7 gæster har vi haft af gangen.
Efterår/vinter 2015 fik vi via Dansk Folkehjælp, støttet af Trygfonden uddannet 16
førstehjælpere samt opsat en hjertestarter på Skovhuse Gade 38.
Juletræsarrangement blev holdt som vi plejer på Torvet, 1. søndag i Advent, hvilket
også vil ske i år den 27/11. Det er et arrangement som virkelig rykker borgernes
deltagelse.
Den 9.februar havde vi Dialogmøde, som er det årlige møde med borgere og 6
Kommunalpolitikere.
Den 1.marts var vi 3 personer af sted til Christiansborg, inviteret af TDC – med
henblik på mobil og bredbånds nettet skulle bedres.
Vi har mulighed for at låne en pakke med materiale til at måle diverse mobilnet, fra
kommunen.
Lokale udviklingsplaner – daglig tale LUP er der blevet holdt 3-4 møder inden for det
sidste år.
Et af emnerne er unge og lokalrådet, hvilket vi også er gået i samarbejde med Nyråd
og Mern lokalråd for at se om vi kan gøre noget for de unge, så vi undgår samme
situation som forår/sommer 2015 med de mange unge på legepladsen, samt de
uheldige scener.
Bl.a. var jeg sammen med formanden fra Nyråd på skolen den 31.maj og snakke
med 90 elever fra 7.klasse.
Erhvervs- og lokalråds mødet i torsdags var også en del af vores LUP.
Den 10.november hos Fodterapeut.
Den 27.april – 1.maj var Jytte og jeg på Landsbyhøjskole som foregik på Bosai, for at
lære at holde borgermøder på en anderledes måde.
I maj deltog vi til årsmøde i Landsbyforum, samt ude og høre om Biosfær på Nyord.
Juni var der affaldsmøde om grundigere sortering fra 2018.
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Forhave på Forkant er et projekt som kommunen har kontaktet SPARK konsulenter
til at foretage, bl.a. for at finde ud af hvordan samarbejdet fungerer mellem
kommunen og foreninger.
Start forår med 30 spørgsmål til alle 16 lokalråd, vedrørende samarbejde med
borgere, bestyrelsen, foreninger, kommunen, andre lokalråd osv.
i maj måned var formændene fra lokalrådene til gruppe interwiuv.
Den 31.maj var alle borgere inviteret til Panteren, også som led i projektet. Ud fra
alle disse tiltag blev der trukket 3 lokalråd ud som Konsulenterne og 2 fra
kommunen skulle arbejde / hjælpe videre.
Præstø som købstad, Bogø som landsted og Stensved som by nær købstad.
Nyråd, Ørslev, Kastrup og Stensved lokalråd har svært ved at få fat i/holde fast i /
aktivere borgerne.
Borgermødet var en del af projektet, samt opsætning af nyhedsbreve – mere
aktivitet på Facebook.
En længe savnet hjemmeside, dog ikke helt på plads endnu.
Et tilbud om kursus over 4 gange her i oktober, Jytte og jeg har deltaget.
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