Dagsorden for bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Tirsdag d. 9. okt. 2018 kl. 18.30
Afholdes hos: Birgit, Kløvervænget 17

Anders Bondo (ABO), Anette Nielsen (AN), Anne Mette Breiting Lysgaard (AMB), Jørgen Sulkjær
(JS), Birgit Belling (BB), Conni Nis-Hansen (CNH), (suppleant), Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ)
Afbud fra: DHJ
Ref: AN
Gæst: Casper Henriksen fra Byfornyelsen, Guldborgsund Kommune

Velkomst ved Formanden.
1. Godkendelse af referat fra d.11.september 2018
Ref:
ABO udsender efter dette møde.
2. Opfølgning af To do-listen.
a. Liste over foreningskontakter (BB)
b. Opfølgning vedr. Hjertestarter kursus fra Sandi Marie Madsen
c. Invitation fra Roklubben Villys 40 års-jubilæum den 27.10.18 kl. 11-13.00
d. Orientering vedr. Initiativer ang. #Busrute i fare#
e. Opfølgning vedr. Landsby app. v/Katrine Folmann
Ref:
Ad a: Gennemgået. BB sender opdatering ud og alle byder ind med evt. foreninger der ikke er
kommet på listen.
Ad b: Sandi har svaret tilbage med spørgsmål vedr. tidspunkt, antal deltagere mv. ABO svarer
hende.
Ad c: ABO deltager, medbringer vingave.
Ad d: Forslaget om nedlæggelsen af 736 er taget af bordet. Vi formulerer et kort notat om vores
skrivelse til regionsrådet mhp brug til facebook og nyhedsbrev.
Ad e: AMB undersøger om app’en er søsat.

2A. Undermøde: Orientering og drøftelse vedr. Områdefornyelsen med Casper Henriksen
Ref:
Hvad påtænker GBS at der skal ske efter 2019 hvor områdefornyelsens tidsfrist udløber? Hvis man
ikke har afsluttet projekterne inden fristens udløb, kan forlænges til udgangen af 2020.
Fritidsgruppen er udfordret af uforudsete omkostninger. De har 1 mio og de estimerede
omkostninger pt for det planlagte projekt er 5 mio. Helhedsplanen er godkendt. I løbet af ’19 må
styregruppen afgøre, hvad pengene skal bruges til. Til november afgøres politisk om bystranden
kan gennemføres. Badegruppen har ialt 405.000kr fra fonde til at bygge ny badebro. Området ved
hallen trænger til en kærlig hånd. GBS vil fortsat stå til rådighed med samarbejde og rådgivning og
til en vis grad også drift og vedligehold, idet man fra GBS bruger så store beløb, at det ikke giver
mening ikke at vedligeholde. Der er afsat 60.000kr fra områdefornyelsen, hvis man vil gentage
Høst og Antikmarked, som pt er uden frivillig arbejdskraft, men der er udarbejdet en form for
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drejebog, der på sigt skal genere overskud. Forudsætningen for markedet er ændret i og med at
AMW er udtrådt af LIS. Pavillonerne tilhører områdefornyelsen. Der er indgivet regnskab, som kan
tilgås via Casper, hvis der behov. Casper mener at det er muligt at finansiere indkøb af tasker på
hjul, der gør det muligt at transportere de tunge pavilloner. Afslutningsvis ytrer Casper at han har
stor respekt for LIS’s arbejde og vil se positivt på forslag vedr. tiltag fra foreningen.
f. Orientering fra Styregruppen
g. Svar til Fritidsgruppen
h. Mail fra AMW vedr. Høstfest m.m
Ref:
Ad f: Havnegruppen er stort set færdig. CNH sender ref. fra mødet rundt. Næste styregruppemøde
21.november, hvor rep. fra LIS også inviteres.
Ad g: Der er en del uafklarede pkt. vedr. bystranden. Vi vil afvente afklaring før vi giver tilsagn om
brug af LIS’s CVR-nummer. ABO svarer fritidsgruppen.
Ad h: BB og ABO taler med AMW vedr. høstmarked.
3. Oplæg & Diskussion vedr. revidering af vedtægter (Alle)
Ref:
Drøftet. Vi gennemtænker hver især forslag til ny formålsparagraf til næste møde.
4. To do-listen, punkter til næste møde og facebook punkter til offentliggørelse.
Ref:
Opfølgning på varslede busnedlæggelser på facebook
ABO formulerer nyhedsbrev.
5. Planlægning af kommende møder udover den 20.11.18
Ref:
Planlægges næste gang.
6. Evt.
Ref: LIV’s hjemmeside drøftet.
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