Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
mandag d. 11. september 2017
Afholdt hos CNH

Tilstede: Anne-Marie Wesselhoff (AMW), Birgit Belling (BB), Birgit Hansen (BIH), Pia Bro
Christensen (PBC), Conni Nis-Hansen (CNH), Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ), Jørgen Sulkjær (JS),
Ikke til stede: Bjarne Ejby Bel (BEL),

1. Godkendelse af referat fra d. 16. august 2017
Ingen referat – da referenten var fraværende ved mødet.

2. Opfølgning på det aftalte ved sidste møde.
Velkomstarrangement for nye tilflyttere lørdag d. 2. september, rådhuset, Nykøbing F.
-

-

AMW afleverede 106 Stubbekøbing brochurer, som blev lagt i velkomstmapperne
o Desuden 100 brochurer til Stubbekøbing Museum, som blev lagt på fællesbordet
med brochurer
JS afleverede 120 brochurer til Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum, som blev lagt
på fællesbordet med brochurer

Det blev drøftet, hvorfor materiale fra Krokodille Zoo var placeret i velkomstmappen, medens
andet materiale skulle placeres på fællesbordet. Tilbagemeldingen har været, at årsagen er, at der
er samarbejde omkring borgere med særlige behov mellem Krokodille Zoo og Guldborgsund
Kommune

3. Siden sidst
Nyt fra de 3 grupper som blev etableret ved bymødet d. 17. maj.
Pavillon gruppen
Det første møde i gruppen blev afholdt før sommerferien, hvor det blev besluttet at male
pavillonen og oprette en ny opsynsgruppe for sommerferien.
Der blev indkaldt til et åbent opstartsmøde i Pavillonen d. 15. august – bl.a. via artikel i Nordfalster
avis. Pavillonen blev vasket og malet over 3 * halve dag i weekenderne 20/8, 27/8 og 2/9. Udgiften
til maling er dækket som en engangsbevilling af Guldborgsund Kommune. I malerarbejdet deltog i
alt 9 personer.
Der er oprettet en facebookgruppe med navnet ”Pavillonen i Stubbekøbing”. Målet med
facebookgruppen er, at informerer borgerne om hvad der sker - og opfordre alle til at tage et
fælles ansvar for pavillonen.
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Der er lavet opsynsplan frem til primo december. Der indgår 7 personer i planen.
Det er aftalt, at der holdes et nyt åbent møde i november på rådhuset.
Det blev drøftet, om LIS skal være vært ved et ”tak for hjælpen”- arrangement. Dette følges op af
LIS.

Mødestedsgruppen / Rådhuset
De 3 lokaler på førstesalen er malet. Der er indhentet tilbud på linoleum til erstatning for
gulvtæpperne i rummene.
Brugen af lokalerne drøftes intenst – uden endelig afklaring.
Der arbejdes på et bookingsystem, samt nøglebrikker til de enkelte rum. Pt. kan man henvende sig
til Casper Henriksen, hvis man vil låne lokale.
Gruppen er knyttet til områdefornyelsen, hvor Helen Bonde er kontaktperson. BEL repræsenterer
LIS i gruppen.

Bademiljø
Gruppen fungerer som en ad hoc gruppe til Fritidsområdegruppen under områdefornyelsen. Der
arbejdes med at lave et helt nyt bademiljø øst for roklubben. Dette drøftes intenst i byen. PBC
repræsenterer LIS i gruppen.

4. Hjemmesiden Stubbekoebing.dk
SoMegruppen, som består af BB, DHJ, CNH og Anne-Mette Lysgaard (AML) har afholdt møde med
det særlige formål at fremme foreningernes synlighed på siden.
Der er følgende ønsker til siden
- At foreninger kan fremstå med logo (BB er ved at kontakte alle foreninger for at få
opdaterede informationer og logo)
- At der oprettes en kalender, så der bliver et tydeligt overblik over alle arrangementer og
det undgås, at flere arrangementer placeres samme dag
- At der kommer flere billeder på siden
Gruppen har afholdt møde med Dorte Krøll, som har oprettet siden, omkring mulighederne.
Siden er oprettet som aktivitet under områdefornyelsen, og er oprettet i systemet mononet.
Oprindeligt var hensigten, at der skulle sælges annoncer, som betaler driften af siden. Ligeledes
skulle foreningerne have en kode, så de kunne opdatere informationer
På bestyrelsesmødet blev drøftet
- At foreningerne skal have en hjælpende hånd for at fremme brugen af siden
- At der i samarbejde med Dorte Krøll undersøges, om der kan laves en kalender
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-

At AML kan opdatere foreningssiden, så den får en anden struktur, hvor foreningernes logo
kan fremstå
At AML arbejder med punkterne ”Det sker her” (Fra forsiden) og ”Hvad sker her”
(Underpunkt), så
o der fremtræder ensartet information under begge punkter (Så man får samme
information uanset hvilken ”indgang” man har til punktet)
o Så der henvises til en underside med yderlig information og mulighed for billeder.

AMW tager kontakt til AML for det videre arbejde

Politik for indslag på hjemmesiden, facebookgruppen og rund-sendelse via maillisten
Politikken er, at arrangementer der er til glæde for borgere i almindelighed kan omtales - men ikke
direkte kommercielle annonceringer. Grænsefladen er dog meget vanskelig. Det er op til
redaktørerne at lave en konkret vurdering fra gang til gang.
Der blev drøftet følgende eksempler:
- Fibernet kan omtales, fordi det er et nyt initiativ for byen – medens at fjernvarmen er et
etableret system
- Åbent hus på fjernvarmen kan omtales, fordi det er et åbent arrangement for byens borger
- Fælles loppemarkeder (f.eks. i en gade) og gågadearrangementer kan omtales, men ikke
private loppemarkeder i private hjem.
Bestyrelsen vil løbende drøfte og vurdere politikken.

5. Arrangement for nye borgere i Stubbekøbing
Der planlægges et velkomstarrangement for nye borgere i Stubbekøbing og omegn tirsdag d. 21.
november. Der serveres aftensmad, informeres om byen og alle foreningen kan præsentere sig.
AMW har søgt kr. 20.000 hos Borger og Branding til (hvis hele beløbet bevilliges):
- Forplejning – Mad
- Køb af fribilletter til Stubbekøbing Museum og Motorcykel
- Annoncering i Nordfalsters avis
- Udarbejdelse af informationsfoldere (udgør ca. kr. 10.000)
Det afgøres 20. september, om LIS får bevillingen. Beløbet skal bruges i 2017
Arrangementet vil blive gennemført i tilpasset form uanset bevilling.
Placering kan være Kongnæs Seaside eller Stubbekøbing hallen, afhængig af deltagerantallet.
Det er ikke muligt, at få information om hvem der er tilflyttet Stubbekøbing og omegn. Derfor skal
der annonceres i Nordfalsters avis.
AMW udarbejder annonce. CNH skriver en artikel til avisen.
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Deadline: 7. november, udgivelse: 14. november
Tilmelding til AMW

6. Fibernet i Stubbekøbing
Emnet blev kort drøftet. Fibernet-gruppen og ambassadørerne gør et flot arbejde. LIS sætter pris
arbejdet og laver en støtteerklæring i det kommende nyhedsbrev.

7. Kommende møder
-

Onsdag d. 25. oktober Hos PBC, kl. 18.30
Onsdag d. 15. november på rådhuset, kl. 18.30 (Primært planlægning af
velkomstarrangement)

8. Økonomi
Foreningen har en egenkapital på ca. 100.000 på forskellige konti.

9. Evt.
Tilskud til arrangementer fra LIS.
Hvis der ønskes tilskud forudsættes det, at der er gratis adgang til arrangementet.
Billetsamarbejde i sommersæsonen
Der blev nævnt en idé om, at der i den kommende sommersæson laves 3 billet ordning. Så når der
købes billet til et af stederne Ida, Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum og Stubbekøbing
Museum, så giver billetten en rabat til de 2 øvrige steder.

Referent: Conni Nis-Hansen
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