Stensved og Omegn Lokalråd
Referat at åbent bestyrelsesmøde d. 30. august 2016
Bestyrelsen samt 2 gæster deltog

1. Lup projekt.
KÆMPE projekt, vi får hjælp til det – Anne Marie, Stensved skoles leder, er
med i det. Projektet er i gang, der er afholdt flere møder, 7 – 8 foreninger,
deltog ved 1. møde, men det kniber med at få deltagere/borgere med i
projektet.
Emner – Børn og Unge fra Mern, Nyråd og Stensved, desværre kommer
forældrene ikke.
Unge og Lokalråd
Erhverv
Integration
2. ERHVERV
Dette hører også med under Lup.
I April måned gav Johnny fra Rema tilsagn om at afholde et møde, f.eks. en
halv times fortælling om virksomheden, og lokalrådet trækkes ind over. Hvad
er lokalrådets interesse i erhverv i vores område. Fremskaffelse af
fortegnelser over virksomheder i vores område. Evt. hjælp fra personer der
kan fremskaffe disse via cvr register.
Hvordan gør vi? – kommer i gang.! Ønsker at unge støttes af erhvervslivet!
Der må findes et konkret projekt!
3. Legepladsen.
Jette orienterede om forløbet på legepladsen. 2 elever har via mail til Jette
ønsket et sted ”at hænge ud” desværre havde de intet forslag til et sted,
placering.

4. Forhave på Forkant
Kommunen udsendte i foråret et spørgeskema med ca. 30 spørgsmål –
borgere, lokalrådsmedlemmers samarbejde eller mangel på dette med
kommunen. Derefter blev afholdt gruppe interview med formændene.
Vordingborg kommune afholdte i forsommeren et møde på Panteren, hvor
alle borgere var indbudt – mødet drejede sig om nærdemokrati. (Vordingborg
er her på forkant i forhold til andre kommuner)
Mødet var arrangeret i samarbejde med et konsulentfirma der hedder Spark.
Deltagerne blev opdelt ved ”små” borde hvor der ved hvert bord deltog en
kommunal medarbejder, der noterede hvad hver deltager ved bordet
fremkom med, ønsker, problemer o. s. v.
Ud fra dette blev 3 lokalråd udpeget til at arbejde videre med projektet
Forhave på Forkant. De 3 lokalråd er Bogø, som landsby, Præstø som købstad
og Stensved som forkant til en købstad.

5. Affaldsordning
Jette orienterede lidt om den kommende nye affaldsordning der træder i kraft
2018, hvor vi skal affaldssortere endnu mere, da der bl. a. skal findes endnu
mere bio affald.

6. Højskole ophold.
Ligeledes Jette, fortalte om det yderst spændende højskolekursus
undertegnede og Jette deltog på, i foråret, gående ud på hvordan man evt.
kan få borgere engagerede i at deltage i deres lokale interesser og ønsker for
samme. (så er det så - hvordan får vi fat i borgerne?) denne sætning står for
undertegnedes regning!

7. Årsmøde
3 – 4 gange om året deltager formænd for de forskellige lokalråd i
formandsmøder, 1 gang årligt afholdes generalforsamling hvor alle
medlemmer af lokalråd er velkomne. Dette blev i år afholdt på Nyord, hvor vi
var ude og høre om Biosfær projektet.

8. Orientering vedr. Vandhuset i Vordingborg
Dansk Handicap er gået ind i problemerne vedr. garderobens dårlige placering
i forhold til svømmebassinet, problemet er bedret. Det første spadestik til
svømmehallen er taget.
Ref. Jytte

