LANDDISTRIKTNETVÆRK LOLLAND

18.8.2009

INFORMATION

Referat fra bestyrelsesmøde den 27.8.2009 kl. 19.00, Nakskov Sejlklub på Hestehovedet.
Dagsorden:
1. Siden Sidst:
Formanden
Formanden informerede om den debat der p.t. er oppe omkring landsbyerne: Har de en
fremtid eller skal de lukke?.
Herunder blev ligeledes nedrivningspolitikken i Lolland Kommune taget op til debat (se
vedlagte bilag).
2. Sidste nyt fra LAG Lolland
Ingen deltagere
3. Folketidende-temasider(Jelsbak)
På dagsorden til næste møde, Hvordan går det?
4. Nyt fra koordinatoren (Birte)
Besøg Horslunde 9.9.2008
Besøg Holeby Diesel i november(Birtes opgave at kontakte og planlægge og tager kontakt til
evt. Peter Dan Petersen, eller Kim Petersen .
Bestyrelsen vil ligeledes planlægge et besøg i Onsevig
Deltagelse i ” Moder jord” blev evalueret. Under dette punkt blev LAG Lolland og
markedsføring taget op af Birte, som kunne ønske sig en stærkere markedsføring af LAGen,
dette kunne løfte hele den fælles sag.
Deltagelse på Sydhavsøernes Frugtfestival blev aflyst, da hverken LAG Lolland eller
Guldborgsund deltager.
Aktiviteter i LandLolland:
Information om sagen ”Badebro i Maglehøj”.
Opfølgning på Utterslev Borger og Grundejerforening.
Ny sag om renovering af Østofte Præstegård, herunder anvendelse af de store jordarealer
der er til.
Ombygning af tårnrum i Utterslev Kirke.
Birte deltager i Vestenskov Sognelaugs bestyrelsesmøde for at fortælle om LL og
hjælpe med projekter de gerne vil realiserer.

Fonde:
Indkøb af program til støtte for Birte i arbejdet.
Herefter blev spørgsmålet omkring de ydelser som LL tilbyder (konsulentbistand) kunne
bruges af foreninger i de Lollandske byer. Man vedtog at tage det på dagsorden til næste
møde.
Sandby Byfornyelse informerede
Errindlev informerede
Jørn Pejdal deltog i klima topmøde i Lollands kommune, udbyttet var på kommunens side.
Knud deltager i Landdistriktseminar i Skagen, Birte deltager evt.

5. Information omkring økonomien (Lars)
Ingen ændringer
Bankgaranti (Michael)
Lars har talt med Spar Lolland om bankgaranti, foreløbig meddeler banken at dette ikke er
ikke muligt. Bestyrelsen vedtog at Lars og Michael går videre med sagen hos Spar Lolland,
hvis det viser sig at banken ikke kan samarbejde omkring denne sag vedtog man at de går
videre og evt. skifter til anden bank.
6. Oplæg til Landdistriktpolitik for Lolland Kommune (Birte)
Man vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe som gennemarbejder oplæget.
Til arbejdsgruppen blev: Knud Jensen, Jørn Pejdal, Preben Jelsbak, Michael Foresom, Finn
Chemnitz, Birte Aagaard. Birte finder forslag til mødedatoer og sender dem ud.
Samtidig vedtog man at fremsende høringssvar til FødevareErhvervs vedr.
landdistriktsprogrammet 2010 – 2013 på baggrund af det udarbejdede forslag om
landdistriktpolitik.
7. Oplæg til dannelse af lokalråd (Birte)
Man venter med at gennemarbejde dette forslag til politikken er klar. Under den fremtidige
behandling kunne man inviterer Vordingborg der har stor erfaring med lokalråd.
8. Evt. (herunder planlægning af møder frem til jul)
Næste møde:
23.9.2009 hos Michael Foresom.
Herefter blev følgende datoer valgt for resten af året:
28.10 2009
9.11.2009

