Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Onsdag d. 7. juni 2017
Afholdt hos Birgit H, Tårup

Tilstede: Anne-Marie Wesselhoff (AMW), Birgit Belling (BB), Birgit Hansen (BIH), Bjarne Ejby Bel
(BEL), Pia Bro Christensen (PBC), Conni Nis-Hansen (CNH)
Afbud fra: Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ), Jørgen Sulkjær (JS),
1. Godkendelse af referat fra d. 3. maj 2017
Referatet godkendt.

2. Opfølgning på referat
- Herunder gennemgang af et foreløbigt forslag vedr. folder fra BEL
Forslaget blev drøftet og der blev givet input til indhold og formuleringer, samt billedvalg.
- AMW kontakter Bjørn Nielsen for billeder fra Havnens dag: Vild med Vand d. 10. juni, samt
billeder fra evt. andre begivenheder.
- BB kontakter Trille for billeder fra Stubbekøbing-Løbet
- BIH Kontaktes, hvis der evt. er brug for flere billeder
Folderne skal være færdige til høstmarkedet d. 12. august.

3. Siden sidst
Herunder evaluering af by-mødet og opfølgning på mødet.
Siden sidst:
- Møde om etablering af Fibernet blev afholdt på biblioteket d. 17. maj. Der var ca. 45
deltagere. Mødet var en Introduktion til fibernet og orientering om processen med
etablering. Der blev appelleret til, at folk varetager en ambassadør-rolle. Der er nyt møde
8. juni. Interesserede kan orientere sig på www.Guldnet.dk
- AMW deltog i strandjægernes møde i forbindelse med planlægning af Havnens dag: Vild
med Vand.
- Områdefornyelsen afholdt Borgermøde i byrådssalen d. 6. juni, med orientering om
aktiviteter i områdefornyelsen og et indlæg af Kåre Johannesen omkring Stubbekøbings
historie. Der var ca. 100 deltagere.
Evaluering af by-mødet og opfølgning på mødet.
-

På mødet d. 23. maj var ca. 50 deltagere. Efter mødet var der indvielse af den nymalede
havnemur med byens silhuet.
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Formålet med mødet var, at engagere byens borgere til at deltage i forskellige grupper,
som kan bidrage til livet i Stubbekøbing.
Emnerne Bademiljø og Rådhuset er relateret til områdefornyelsen. En del af målsætningen
med disse emner var, at sikre, at der fortsat er folk der er aktive deltagere når områdefornyelsen er officielt afsluttet.
For emnet pavillonen, var formålet at drøfte den fremtidige drift af Pavillonen i anlægget.
Ved mødet var der fremlagt 3 lister til de 3 forskellige grupper og der var en pæn tilmelding
på alle lister.
For emnet:
- Bademiljø:
PBC medtager listen med interesserenter til det kommende møde i fritidsområdegruppen.
Det skal drøftes, hvordan Listens medlemmer kan indgå i arbejdet. Listens medlemmer vil
formodentlig fungere som en undergruppe til fritidsområdegruppen. Gruppen vil blive
indbudt til et møde.
-

Rådhuset
BEL varetager denne liste, og inddrager listens medlemmer i Mødestedsgruppen. AMW
indkalder til møde. Mødestedsgruppen støtter områdefornyelsens identitetsgruppe.

-

Pavillonen
CNH indkalder listens medlemmer inden sommerferien til et møde med følgende emner:
o Driften af pavillonen i sommeren
o Indledning på drøftelse af pavillonens fremtidige brug.

4. Nye tiltag:
- Bl.a. Velkomst mappen til nye borgere i Guldborgsund Kommune
Borgere der tilflytter Guldborgsund får velkomstmappe. AMW arbejder for at Stubbekøbing bliver
repræsenteret i denne mappe, med f.eks. fribilletter til Stubbekøbing museum, motorcykelmuseet
og onsdagssejladser med Ida. AMW tager kontakt til relevante personer.

Der blev drøftet tiltag for at fremme synligheden af Liv i Stubbekøbing (LIS). Dette kan ske ved:
- Husstandsomdeling af foldere
- Flyers i butiksvinduer med netadressen og QR-koder.
- Profilering ved høstmarkedet d. 12. august.
o LIS kan få en plads ved BIH´s stade for gårdbutikken.
o CNH koordinere informationsbord og vagtskema.
o BB har T-shirts med LIS logo.
o BB sørger for girokort til nye medlemmer

5. Kommende møder
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- Onsdag d. 16. August Hos BB, kl. 18.30
- Mandag d. 11. september hos CNH, kl. 18.30
- Onsdag d. 25. oktober hos PBC, kl 18.30
Møderne flyttes evt. til rådhuset, når det bliver muligt

6. Evt.
LIS har modtaget 2 henvendelser.
- Der er forespørgsel om der bliver fortaget strandrensning. AM kontakter Park og Vej om
dette
- Der er forespørgsel om ejendommen Vesterstræde 5 kan indkøbes til omklædning,
baderum, evt. sauna, til brug for gæsterne ved stranden. AMW har svaret, at det kun kan
være kommunen der kan finanserne dette, og man pt. forsøger at afvikle mængden af
ejendomme – og ikke det modsatte.

Undergruppen SoMe – Sociale Medier Stubbekøbing mødes d. 10. august hos BB. Formålet er at
opdatere foreningernes oplysningerne på stubbekoebing.dk. AMW har informationer om
foreningerne i Stubbekøbing, og sørger for at BB får disse.
AMW har fundet en artikel med inspiration fra Max Müller, som kan være til inspiration.
Foreningens økonomiske forhold.
-

Der er givet gave til den afgåede formand
Der er indkøbt en bårebuket til Hanne Simonsen. Hun var med til at opstarte foreningen
og har været med i bestyrelsen.
Roklubben har fået et tilskud på kr. 5000.- til musik til Sankt Hans arrangementet. LIS står
som medarrangør på arrangementet. Støtten er givet med forventning om, at der kan
trækkes på hjælp fra roklubben, når der er behov.

Referent: Conni Nis-Hansen
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