LANDDISTRIKTNETVÆRK LOLLAND

Dato 24.5.2011

INFORMATION

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.5.2011 kl. 19.00, Beboerhuset, Den gamle Skole, Tårsvej 90,
Sandby.

Dagsorden:
1. Siden Sidst:
Formanden informerede:
Formanden har modtaget den endelige vedtagne kommuneplan for år 2010-2020.
Den beskriver hvordan kommunen ser ud i dag, god information.
Lungholmmødet har været startskud i det gamle Rudbjerg, hvor de nu er i gang med
arbejdet/stiftelse af et lokalråd.
2. Sidste nyt fra LAG Lolland
Ingen information
3. Nyt fra koordinatoren (Birte)
Badebroen ved Maglehøj mangler ”kun” ca. kr. 40.000
Næste møder på HLTV
Første prøveoptagelse på HLTV er blevet udsendt på TV og ligger på Internettet.
4.

Den Boligsociale Fond v/ Storm Steensgaard
Information om deres projekt, folder er udarbejdet, samt spørgeskema, som blev gennemgået.
Der er 4 temaer at arbejde under.
Storm holder kontakt med både LandLolland og de områder som hans projekt omhandler.
Storms e-mail er sts@boligsocial.dk.

5. De unge på Lolland”
Lis præsenterede gæsterne, Johnnie Rasmussen [johnnie@bruusrasmussen.dk] og Jens Terp og
fortalte om den fine artikel der kommer i ”Social Fokus” omkring Orange Stue i Sandby.
Johnnie er selvstændig og har udarbejdet et projekt ” Det frie Ungdomsunivers”. Han er gået i
samarbejde med Frie Børnehaver og Fritidshjem, og har fået penge fra Socialministeriet. Projektet
handler kort om, at ældre frivillige møder de unge, for at få dem videre i uddannelse. Vores gæster
vil skabe steder som Orange Stue i Sandby for at få de unge til at være stolte af deres lokalsamfund
og dermed ønske at uddanne sig på lokale uddannelsesinstitutioner.
Jens: Frie Børnehaver har vækstområdet indenfor private børnehaver og daginstitutioner. Tanken
er at få forældrene mere på banen, så det ikke kun er de professionelle der klare den sag.
Frivilligheds emnet skal udvikles, og vi har ca. 1.400.000,- at arbejde med.
Samarbejdet forventer vi i fremtiden vil handle om hjælp til netværk for at komme i gang med
projektet andre steder på Lolland.
Nærmere omkring projektet og evt. samarbejdspartnere vil komme senere på vores hjemmeside
Birte aftaler det videre forløb med projektet.

6. Information omkring økonomien (Lars)
Lars havde meldt afbud. Birte fortalte kort, at vi venter på de sidste penge fra det gamle projekt, og
det nye projekt holder budgetterne.
7. Debat: Bestyrelsen snakkede omkring ny projektansøgning, Birte skriver muligheder ud til næste
møde som starter kl. 18.30, hvorefter bestyrelsen og medlemmer kommer med ideer og oplæg til
fremtidigt arbejde. Man er velkommen til allerede nu at meddele fremtidige arbejdsområder til
Birte.
8. Libuse og Preben orienterede om kommende begivenheder: Kunstudstilling på Birket Gamle Skole
åben i weekenderne. Kør rundt i Ravnsby Bakker i hestevogn til sommer. Preben orienterede om
Søllested Bio og ny turisttiltag, her bl. a. den nye skiltning på motorvejen.
Finn opfordrede alle til at sende oplysninger om deres arrangementer, så lægger vi dem gerne på
hjemmesiden, det ville være dejligt om vores hjemmeside kunne præsenterer aktiviteter og event
på Lolland.
Næste møde er: 16.6.2011

