Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Onsdag d. 25. oktober 2017
Afholdt hos PBC

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

1. Godkendelse af referat fra d. 11. september 2017
Ingen kommentarer

2. Opfølgning af referatet.
Pavillonen:
Det er gået fint med opsynsgruppen i efteråret. Der er vagtplan frem til uge 46. Det er aftalt, at
CNH indkalder til møde slutning november/ primo december for at gruppen kan hilse på hinanden,
udveksle erfaringer og udarbejde ny vagtplan. Mødet skal være åbent og nye interesserede er
velkomne. Møde formidles på de tilgængelige kanaler, og Lis er vært ved et mindre traktement
(maks. 1.500 kr.). CNH aftaler med Casper Henriksen, Områdefornyelsen, om lån af rådhuset

SoMe – hjemmeside:
AMW og Anne Mette Lysgaard har haft et konstruktivt møde
Der er ”ryddet op” på hjemmesiden, herunder ”Hvad sker der nu”.
Dorte Krøll har ”ryddet op” på siden ”Foreninger” – så det ser mere overskueligt ud.
BB arbejde fortsat med kontakt til foreninger og adgang til foreningslogo.
Der arbejdes fortsat med en kalender. Det er en udfordring, at skabe et system, som kan håndtere
LIS´s ønsker.
Hjemmesiden er funktionel, men brug af og viden om siden, kunne være med udbredt. DHJ
henviser ofte til hjemmesiden fra facebook-siden

3. Siden sidst.
Herunder folder, vælgermøde og velkomstmøde, samt øvrig information om aktiviteter i
byen
Folder:
Foldere om Stubbekøbing udarbejdes af Bent Larsen, Falkerslev trykkeri.
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Vælgermøde:
AMW har taget initiativ til afholdelse af vælgermøde i Stubbekøbing Hallen 6. november kl. 19.00.
Byrådsgruppen er inviteret. Andre kandidatlister er også velkomne. Tilmelding skal gå gennem
partiforening / liste – der modtages ikke tilmelding fra enkeltpersoner.
Pt. er der tilmeldt 5 politikere.
LIS er vært ved kaffe og småkager. Et parti har tilbudt at sponsorer vælgermødet. Bestyrelsen i LIS
ønsker at være upartiske og varetager selv de økonomiske forpligtelser
Bestyrelsen i LIS bedes møde seneste 18.45

Velkomstmøde:
Velkomstarrangement afholdes i cafeteriet i Stubbekøbing Hallen d. 22. november kl. 17.00.
Der vil være buffet, hvor LIS er vært. (100 kr./ person)
Der indkøbes ”Smagen af Lolland Falster” og en turistguide som gave til deltagerne
Ligeledes indkøbes billetter for kr. 1000,- fra Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum.
Der er indgået aftale med følgende foreninger om 5 minutters præsentation fra hver:
Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum, Stubbekøbing Museum, Badminton klubben, Lis,
Ida´s venner.
Hvis andre foreninger er interesserede i at præsentere sig, er de velkomne til at henvende sig til
AMW.
Det samlede arrangement er finansieret af en pulje under Borger og Branding, som har bevilliget
kr. 20.000,- til arrangementet. Der er søgt yderlig kr. 10.000,-. Arrangementet tilpasses det
endelige beløb, ligesom evt. ikke anvendte midler returneres.

Områdefornyelsen – Mødestedsgruppen / BEL
Der har været afholdt 2 møder i mødestedsgruppen. Navnet på Mødestedet i Stubbekøbing
Rådhus er blevet valgt som ”Stubbekøbing rådhus”. Mødestedet har fået borde fra kommunens
centrallager. Desuden er sendt ansøgning til områdefornyelsens styregruppe om gulvbelægning,
lamper og stole
Vedtægt fremlægges for mødestedsgruppen ved stiftende generalforsamling.
De forskellige lokaler er blevet navngivet, og disse navne indgår bookingsystemet.
Næste møde – 6. november.
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Områdefornyelsen - Ansøgninger til kommende styregruppemøde
Følgende aktiviteter søger midler hos områdefornyelse. Ansøgningerne behandles ved
styregruppemødet d. 31. oktober 2017:
Gruppen Identitet og Fællesskab / AMW:
- Pavilloner til brug for byens aktiviteter. Evt. stadeholder vil kunne leje pavillonerne. Jes
Christiansen, Fritidsområdegruppen er tovholder på pavillonerne.
- Høst- og antikmarked, som afholdes 18. august 2018.
- Hjertestarter til placering i midtbyen. AMW fra LIS har dog også søgt hjertestarter gennem
Trygfonden – og ansøgning hos områdefornyelsen er kun aktuel, hvis der ikke modtages
bevilling fra Trygfonden
o Der er pt hjertestarter i fodboldklubben, udendørs ved Stubbekøbing Hallen og ved
Marie Grubbe skolen. Der er muligvis også hjertestarter på Mælkebøtten og på
havnen- men disse er ikke synlig tilgængelige
o Hjertestarter koster ca. kr. 20.000,- inkl. stålskab
Mødestedsgruppen / BEL:
- Søger om gulvrenovering, lamper og inventar til Rådhuset
Liv og Job / JS:
- Søger om blomsterampler, så der kan være udsmykning i en større del af byen og i en
længere sæson
Ida´s venner:
- Søger om bord-bænkesæt til brug på færgen, ved havnen og andre arrangementer i byen

Stubbekøbing Radio- og Motorcykelmuseum / JS
Der har været afholdt en succesfuld sæsonafslutning ved udgangen af uge 42. Det har været et
godt år med ca. 3.400 betalende gæster. Billetsalget har givet en indtægt på kr. 135.000,-, hvilket
er 35-40.000 mere end sidste år. Dette skyldes både flere gæster og højere entré pris.
Det er en sund økonomi. Lige nu er der udfordring med at sikre, at vedtægterne ikke giver
anledning til, at museet bliver betragtet som en skattepligtig institution.

Møde med Sydsjællands – og Lolland Falster Politi
Politiet har inviteret LIS – sammen med andre repræsentanter i kommunen - til et møde d 12.
december kl. 19 på Guldborgsund Rådhus. Emnet er Borgernært politi – og formodentlig med den
agenda, at opbygge netværk i lokalområder.

Marie Grubbe Projekt
Christian Steffensen, Den Danske Skueplads, er tovholder på et arrangement i anledning af 300
året for Marie Grubbe. Arrangementet afholdes ved Marie Grubbe stenen, Gammel Færgevej.
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Arrangement er planlagt til afholdelse ultimo juli og primo august 218. Det indbefattet bl.a. et
skuespil skrevet af Steen Kaalø. Den samlede ramme er på kr. 1.6 mio. kr. Guldborgsund
Kommune, Vordingborg Kommune og foreningen StORDstrømmen er involveret.

4. Drøftelse af gensidige forventninger
Der var drøftelse af LIS´s rammer og roller, samt forventninger til bestyrelsesmedlemmernes
aktiviteter.
LIS har i en periode haft en lidt mere passiv rolle, medens områdefornyelsen kører. Årsagen til
dette er, at der ikke skal opstå forvirring omkring hvem, der er tovholder på udviklingstiltag og
aktiviteter i byen. Ligeledes er LIS medlemmer repræsenteret i alle områdefornyelsens grupper,
samt andre organisationer i Guldborgsund og har dermed mange poster.
Da der gennem de forløbne år er sket en ændring i persongruppen i LIS´s bestyrelse, kan det være
nyttigt at diskutere hvilken rolle LIS skal have nu og fremover, som f.eks. i hvor høj grad LIS:
….er en paraply organisation, som fremme rammer for aktiviteter i byen – herunder
knytter informationer og kontakter sammen,
og/eller
- …..skal igangsætte og være primusmotor i byens aktiviteter og udviklingstiltag.

-

Forskellige emner og erfaring blev drøftet, herunder den tid der er til rådighed med
fuldtidsarbejde og privatliv. Det blev besluttet, at videreføre diskussionen ved et møde i
december, med dette emne som det primære dagsordenspunkt.

5. Økonomi
Ingen ændringer siden sidste møde

6. Kommende møder
-

-

Onsdag d. 15. november på rådhuset, kl. 18.30 (Primært planlægning af
velkomstarrangement). BB er ansvarlig for at der er vådt og tørt til mødet. AMW har
booket lokalet.
Tirsdag d. 5. december på rådhuset, kl. 18.30 (Primært med drøftelse af LIS opgaver og
roller). AMW booker lokalet

7. Evt.
Se punkt 3

Referent: Conni Nis-Hansen

Side 4 af 4

