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INFORMATION

–––

Kort referat af bestyrelsesmøde den 29.9.2010.
Dagsorden:
1. Siden Sidst:
Formanden informerer.
2. Sidste nyt fra LAG Lolland
3. Nyt fra koordinatoren (Finn fremlægger regnskab for de 2 projekter som FU har vedtaget)
4. Evt.

Ad 1)
 Michael Foersom informerede om nylige indlæg i Folketidende vedr. nedlæggelse af turistbureauer,
vedr. Forslag til kommuneplan 2010 – 2022 og i anledning af Flemming Bonnes død.
Bestyrelsesmødet udtrykte stor sorg over Flemming Bonness død, både samlet og også individuelt, hvor
mange medlemmer kunne berette om hans store indsats for landdistrikterne i Lolland Kommune efter
han var blevet medlem af Folketinget og de store forventninger, vi havde til samarbejdet med ham.
 LandLolland beklagede meget Kommunens afvisning af at debattere Forslaget til kommuneplan med
LandLolland. Det er uacceptabelt at Forslaget er til debat i så kort tid, oven i købet i
sommerferieperioden.
Vi havde udfærdiget en handleplan for udarbejdelse skriftlige kommentarer til Kommunen. Som et led i
handleplanen havde vi anmodet Kommunen om at debattere forslaget med os på dagens møde. Men
handleplanen faldt fra hinanden, efter at Kommunen havde afvist at deltage i mødet. Kommunens
forklaring, at man på grund af meget stort arbejdspres i planteam ‐ kommuneplan‐vindmølleplan‐Kappel‐
testmølleplan samt en lang række aktuelle lokalplaner ikke havde ressourcer til mødeaktivitet med
LandLolland forekommer useriøs. Men uanset det og at vi føler, at det er Kommunen, der har saboteret
os, og at de i virkeligheden ikke er interesseret i et kommentarer fra os, er vi overbevist om, at et
manglende svar vil blive brugt imod os senere. Vi vil mere eller mindre indpakket få at vide, at det er
svært at tage LandLolland alvorligt, og at hvis vil ville have lokalråd, skulle vi have gjort indsigelse mens
tid var. LandLolland bliver derfor nødt til at handle og indsende skriftlige kommentarer under alle
omstændigheder.
Som følge deraf berammede bestyrelsen et skrivemøde i Cafeteriet i Errindlevhallen d. 7. oktober kl. 16.
Alle interesserede opfordres til at møde op. Udgangspunktet er vores forslag til en landdistriktspolitik,
som vi sendte til de politiske partier, der stillede op til sidste kommunevalg. Vores kommentarer
rundsendes til bestyrelsen inden afleveringsfristen d. 12. oktober, og der vil være tid til at holde endnu et
skrivemøde, evt. 11. oktober om aftenen, hvis der er behov for det.

 Lis Pepping informerede om Regionens ildsjælekonference i Rødvig 18. – 19. september, der
handlede om at skabe den bæredygtige landsby. Det havde været en godt pakket og meget vellykket
konference. Det viser sig at vores Kommune er et af de få steder i regionen, hvor der ikke er
etableret lokalråd.
 Kaare Rasmussen og Finn Chemnitz havde (som bestyrelsesmedlemmer for LAG‐Lolland) deltaget i
Indenrigsministeriets Landdistriktskonference organiseret af Næstved Kommune 18 – 19. september.
Det havde været en spændende konference, hvor hovedtemaet var demokrati i kommunerne, og om
kommunerne kunne både styrke og styre det frivillige arbejde. Finn Chemnitz fremhævede, Næstved
Kommune støttede lokalråd, men at ikke alle i Næstved kommune hilste lokalråd velkommen.
Fordelen ved at være lokalråd er, at man har høringsret vis‐a‐vis kommunen, men bl. a.
borgerforeningen i Tybjerglille Bakker var bange for at miste sin handlefrihed, hvis den kom ind
under Kommunens regler for lokalråd. Det fremgik dog af den efterfølgende plenumdiskussion med
Kommunen, at Borgmesteren godt mente, at man kunne give Tybjerglille Bakker Borgerforening
høringsret, uden at de formelt set eller af navn blev et lokalråd.
Indenrigsminister Bertel Haarder kom i sit indlæg også ind på lokalråd, som han støttede. Han
fremhævede, at foruden de lokale myndigheder (altså byrådene) har foreningerne også indflydelse.
Ministeren advarede dog samtidig mod magtfulde organisationers særinteresser, der kan virke
ødelæggende for landdistrikterne.
Regeringen er godt klar over, at offentlig, kollektiv transport er et problem i landdistrikterne. Den vil
ikke blande sig i om landsbyer overlever, men ministeren nævnte dog Lolland som eksempel på, hvor han
havde set en (unavngiven) landsby, som var nedlægningsmoden. Regeringen har ligeledes ingen mening
om skolers størrelse. Det er et kommunalt anliggende. Regeringen vil fremme lægehuse, der kan
overtage hospitalsfunktioner. ”Alt hvad der ikke er svært skal være nært”. Vi skal fjerne hindringer for
lokal virkelyst og engagement – ”man må gerne sælge pølser”.
Ad 2)
Preben Jelsbak og Kaare Rasmussen orienterede om LAG‐mødet dagen i forvejen. Der havde været to
ansøgninger.
Ad 3)
Finn Chemnitz (både netværkskoordinator og kasserer havde meldt forfald) fremlagde budgetter
vedtaget af Forretningsudvalget for vores to projekter. Han opfordrede medlemmer og bestyrelse til at
udfylde og aflevere Timeseddel til brug ved frivilligt arbejde.

Kort referat af Debatmøde 29.9.2010:
Dagens tema:

Hvordan kan LandLolland samarbejde med LTV?
Hvad kan vi lave sammen?

Fra HLTV deltog Erhardt, Kim og Kaj‐Verner. HLTV er villig og har kapacitet til at optage og
udsende LandLollands debatmøder. Det kan være én gang om måneden, men også med større
mellemrum, efter behov. Optagelsen vil normalt foregå med publikum i HLTVs studie på
banegårdspladsen i Maribo. Udsendelserne kan vises i HLTV sendetid på TV ØST, via lokale
antenneforeninger eller/og på Internettet. Udsendelserne kan normalt vare højst ½ time, men
kan, hvis forholdene taler for det vare op til én time. Der er begrænset kapacitet til at redigere i
optagelserne. LandLollands aktivitetsudvalg (Preben Jelsbak, Jørn Pejdal, Libuse Müller og
Knud Jensen) står sammen HLTV med for planlægningen af udsendelserne, som skal være
debatskabende og synliggøre landdistrikterne. LandLolland står for research forud for
udsendelserne.
Der aftaltes en prøveoptagelse af debatmøde d. 13. oktober kl. 19: Kirkens rolle i
landdistrikterne. Aktivitetsudvalget planlægger sammen med HLTV. Michael Foersom finder
oplægsholder. Prøveoptagelsen er ikke beregnet på at blive udsendt.
HLTV og LandLolland foreslog andre mulige debatter:
 Lokalråd
¾ Vores forventninger. Hvilke foreninger og organisationer findes som basis for lokalråd?
¾ Kommunens rolle i opbygningen af lokalråd. Skal Kommunen eller LandLolland ansætte
en koordinator for lokalråd?
¾ Hvorfor er Lolland Kommune imod lokalråd? Kan Kommunen helt undværes?
¾ Hvad har andre gjort? Erfaringerne fra Fynsland (LandLolland arrangerer besøg ved
Fynsland/Faaborg Midtfyn Kommune 6. november)
 Borgerinddragelse, hvad gik galt?
¾ Hvorfor halter demokratiet i Lolland Kommune? Hvorfor svigter borgerinddragelsen?
¾ Evt. inviteres politikere fra det tidligere byråd som oplægsholdere
 Kodeks for godt medborgerskab (vi så i den forbindelse en film om Morsø Kommune)
 Turismepolitik
 Bedre boliger

