Referat af Dialogmøde 19. marts 2018
Damme Kro
Dialogudvalget: Carsten Olsen, Heino Hahn, Susan Thydal (vikar) Ann Busch, Britt Skovgård.
Lokalrådet: Per Skov Jensen, Anne Grete Olsen, Mogens Kjær-Nielsen, Jørn Svenstrup,
Marianne Boje.
Formand Jørn Svenstrup bød velkommen og orienterede om aftenens forløb.

1 Præsentation of LUP 2018-21
2 Nærdemokrati:
Politikerne skal være synlige
Politikerne skal orienteres
Lokalrådene bør være mere opsøgende i forhold til politikerne.
Lokalrådene skal inddrages i forhøringer i ideer/sager, der vedrører det enkelte lokalråd,
inden administrationen udarbejder indstilling til relevante udvalg
Vigtigt at udvalgsformændene tidligt tager kontakt til lokalrådene. Det drejer sig også
om at etablere et kendskab/respekt for hinanden, administrationen og lokalrådene
imellem.
Spørgsmål:
Vil politikerne i samarbejde med arbejdsgruppen fra Landsbyforum arbejde for en ny
nærdemokratimodel, således at lokalrådene får mere indflydelse?

3 Mobil- og Fibernet
Stor diskussion om den manglende mobil- og fibernet dækning og vigtigheden af, at der
er fuld dækning i hele området.
Spørgsmål:
Hvad kan politikerne gøre for, at der etableres ordentlig internetforbindelse til alle
områder snarest muligt. Eventuelt gøre brug af de kabler, der allerede er lagt ned til de
offentlige institutioner?

180319 Referat af Dialogmøde.docx

Side 2 af 2

4 Hårbølle Havn
Forslag om trekants-sejlads Stubbekøbing – Bogø - Hårbølle Havn blev godt modtaget.
Forslaget indebærer, at cykelturismen styrkes og ikke skal foregå over Dæmningen.
Dvs. at cykelstien over Bogø Dæmningen kan nedprioriteres, og kommunen derved
spare, som bør kunne finansieret et færgeleje i Hårbølle Havn.
Der er nedsat en arbejdsgruppe af lokale borgere, der arbejder for at etablere en
badebro i Hårbølle Havn. Gruppen har kontaktet Vordingborg Kommune, og har
efterfølgende fået tilbud på en stålbro fra Firmaet Bandholmbroen. Der er ligeledes
givet tilsagn om økonomisk støtte bl.a. fra Fanefjord Sparekasses Fond, og der vil også
blive søgt om LUP-midler
Spørgsmål
Vil kommunen overveje brugen af Hårbølle Havn således, at færgefarten kan udvides til
sejlads mellem de 3 færgesteder Stubbekøbing, Bogø og Hårbølle Havn?
Vil kommunen i samarbejde med lokalrådet foranledige, at der bliver etableret en
parkeringsplads og en gangsti med ordentlig skiltning ved Stenminerne således, at folk
ved, hvor de må færdes?
Vil kommunen overveje at købe Stenminegrunden?

5 Fanefjordskolen
Der er lagt tag og nye gulve på Fanefjordskolen
Inventar til legeplads er bestilt, men der ventes på, at rør til jordvarme er lagt ned.
Det vil være optimalt, at pedellerne kommer tilbage til skolerne. På sigt vil det spare
mange omkostninger, idet pedellen kan tage mange ting i opløbet.
Spørgsmål:
Hvad vil man gøre for at undgå den store udskiftning af afdelingsledere på
Fanefjordskolen?
Hvad vil man gøre for at tiltrække nye elever til Fanefjordskolen?

6 Landsbypedel
Der var en livlig debat om emnet, der i store træk mødte positiv opbakning.
Spørgsmål
Vil kommunen i samarbejde med lokalrådene og gennem Landsbyforum arbejde for en
landsbypedelordning?
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