Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing
Onsdag d. 3. maj 2017
Afholdt hos Anne-Marie Wesselhoff

Tilstede: Anne-Marie Wesselhoff (AMW), Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ), Birgit Hansen (BIH),
Bjarne Ejby Bel (BEL), Jørgen Sulkjær (JS), Pia Bro Christensen (PBC), Conni Nis-Hansen (CNH)
Afbud fra: Birgit Belling (BB)
1. Godkendelse af referat fra d. 11. april 2017
Referatet godkendt.
2. Opfølgning på referat.
Fremover lægges referatet på hjemmesiden. Vedtægter på hjemmesiden skal opdateres
3. Siden sidst
- Generalforsamling i Kulturelt samråd blev afholdt i Horbelev kulturgård d. 24. april 2017.
Bestyrelsen konstituerede sig med BEJ som ny formand og BIH som næstformand.
Ved Generalforsamlingen blev fremvist film omkring tilblivelsen af NØF
(Nordøstfalsters Fremtidsforening), og der var optræden ved Horbelev koret.
- Musikpris udstedt af kulturelt samråd og prisvinderen kommer dermed til at
repræsentere Guldborgsund ved Danmarks Dejligst festivalen på Middelaldercentret d. 27. maj
2017.
- BIH repræsenterer LIS i LF turistforeninger. DHJ er medrepræsentant
- Der har været afholdt opstartende møde i gruppen for Sociale Medier i Stubbekøbing.
Deltagere: AMW, BB, CNH fra LIS, samt Dorte Krøll (DK) og Anne-Mette Breiting (AMB).
Afbud fra DHJ
DK er Web-master og AMW og AMB er web-redaktører. Alle opslag sendes til AMW og AMB, som
ajourfører hjemmesiden Stubbekoebing.dk i fællesskab. AMB og DHJ ajourfører henholdsvis
facebook siderne ”4850 Stubbekøbing - vi hjælper hinanden” og ”Liv i Stubbekøbing”
Næste møde er d. 10. august 2017, kl. 18.30 hos BB, hvor der er fokus på, at
foreningernes informationer opdateres inden sæsonstart.
- Motorcykelmuseet har efterlyst frivillige blandt medlemmer af LIS, til dækning af
få åbningsvagter Der er stadig mulighed for at bidrage – og det opfordres kraftigt, at medlemmer
fra LIS bakker op omkring driften af Motorcykelmuseet.
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- Brun turismeskilt ved motorvejen: Motorcykelmuseet har søgt om skilt i sydgående retning og
Krokodille Zoo har søgt om skilte i både syd- og nordgående retning. Afgørelsen er udsat til juni.
Der er sædvanligvis kun én attraktion pr. skilt.
- PBC orienterede om, at arrangementet ”Havnens dag” og ”Vild med vand” har møde med John
Brædder. AMW deltager
- Der er udvalgt attraktioner til Guldborgsunds Kulturkanon. Stubbekøbing er repræsenteret ved
færgen Ida, men desværre ikke motorcykelmuseet. Det er muligt, at motorcykelmuseet kommer
med som en generel præsentation.
4. Planlægning af bymøde/borgermøde
Salen i biblioteket er reserveret fra kl. 18, hvor bestyrelsen mødes. Mødet starter kl. 19.00
AMW henter nøgle på bibliotek. AMW koordinerer med Casper Henriksen (CH)
Områdefornyelsen,
at der er projektor og computer til rådighed. BB varetager indkøb af øl og vand.
Tre temaer: Bademiljøet (områdefornyelsen), Rådhuset og Pavillonen.
Der søges etableret 2 interessegrupper, som kan være undergrupper til LIS, og som kan
komme med indspark til anvendelse. LIS kan, som formel etableret forening, fungere som paraply
for interesseområderne.
Brugen af rådhuset
Pt. Koordinerer Casper (CH), områdefornyelsen, brugen af rådhuset.
Der søges etableret en brugergruppe som kan være sparringspartner i forhold til kommunen
vedr. anvendelse og fordeling af lokaler i rådhuset. Der kan tages udgangspunkt i de interessenter,
som allerede bruger rådhuset.
Bademiljøet
Casper Henriksen (CH), Områdefornyelsen og Jørgen Hansen, medlem af
Fritidsområdegruppen giver oplæg med fokus på badebro/badeområde.
Der er behov for, at der bliver etableret en gruppe med fokus på bademiljøet,
herunder badebroen, og som kan komme med indspil til, hvordan bademiljøet kan udvikles og
forbedres.
Realdania er muligvis interesseret i at støtte havne/badebro.
Gruppen kan etableres under den eksisterende gruppe ”Fritidsområdet” under områdefornyelsen.
PBC undersøger, om der er interessenter fra områdefornyelsens fritidsområdegruppe, som
kan indgå i oplæg og/eller være tovholder for interessegruppen.
Pavillonen
CNH varetager et oplæg om pavillonens historie, mulige brug og fremtidssikring
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5. Planlægning af kommende møder
Afvikling af møder fortsætter som hidtil hos skiftende bestyrelsesmedlemmer.
Med tiden kan det vurderes, om der skal være et fast mødested
6. Evt.
BEL kommer med udkast til ny informationsfolder om LIS
BIH opdaterer kontaktliste for bestyrelsen.
Referent: Conni Nis-Hansen
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