PRÆSTØ LOKALRÅD.

REFERAT af BESTYRELSESMØDE DEN 1. MARTS. 2016-02-28
BIO BERNHARDS BAGHUS 1. SAL. KL 19.
1) Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt.
2) Fremmødte borgere høres først.
Intet at bemærke.
3) By vandring med Torben Kelm: Henny gik alene med T.K.D. Oplevede
imødekommen og pos. tone. Håber der er svar på nogle af emnerne til
generalforsamlingen. <Emner fra Dialogmødet og nogle flere der kom efter.
Svar fra Karsten Kolle, K.K: kvitterer for vores svar på energiplanen.
Træ plantning og Sti tur med Nicholas og Jette Stauner. Nicholas Durin har
sendt tegninger af 3 muligheder for træ plantning, Vi er alle enige om nr. 1.
Planen viser, at der er blevet indføjet, at der skal lægges løgplanter i volden.
Hører ikke til på kanten af fjorden. Bliver de lagt (kommunens afgørelse) vil
det glæde nogen. H.J. sender forslag om at vælge botaniske tulipaner, eller
andre mere ”vilde” blomster.
Nicholas D. lover at komme på vandring på stierne efter påske, sammen med
Jette Stauner. H.J: laver aftale.
.

4) Natur Miljø politik, udtalelse om vision.
Endnu en gang fine ord, mere vind end handling. Undren over at der skal
skrives så mange plus ords oplæg, i en tid hvor der er mange på det meste.
Vi vil dog på det mest bestemte opfordre kommunen til at aflægge den
formynderiske tone, med at give borgerne livskvalitet: DET KLARER VI FINT
SELV.
5) Generalforsamling
Ophæng af plakater: Bent tager opgaven
Oplægsholder: H.J: haft kontakt med Vibeke de Neergaard, om at fortælle om
Helhedsplanen.
Årsberetning: H.J. sender forslag til bestyrelsen, til gennemlæsning.
Økonomi: Lotte udarbejder regnskab og et budget. Vi er egentlig ikke
forpligtet til dette, kommunen vil ikke have regnskab.
Valg: Ingen af os er på valg i år. Men vi behøver udvidelse, H.J. skriver til
aviserne.
Hvad gør vi hvis ingen stiller op: Hvis ingen stiller op og supplere bestyrelsen,
må vi afholde ekstra ordinær generalforsamling i oktober.(1. tirsdag er den 5.)
Ingen vil lade nye ”i stikken”, men vi behøver. Vi kan lave husstandsomdelt
folder til september.
.
6) Kommende møder,
Vi prøver med endnu et ”foreningsmøde” i foråret.
Konstituering: vi afsætter den 5. april, ordinært bestyrelsesmøde.
kursus for lokalråd: 3 dage i april 27., 28., 29., april. VI har tegnet os for en
plads. Pris ca. 2.200 kr.
.
7) Evt. Intet

