Dagsorden for bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Tirsdag d. 5. feb. 2019 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), Dorthe Holtze Jeppesen (DHJ)(suppleant)
Afbud fra: Anne Mette, Jørgen, Dorthe
Gæst: -

Velkomst ved Formanden.
1. Orientering om mødet den 20.11 2018
Ref:
• Festivalen KUN FOR DE FORRYKTE drøftet
• Høstmarkedet drøftet.
• Cykelsti mellem Stubbekøbing og Nørre Alslev drøftet. Vi genopfrisker aftalen om
at skrive læserbreve lige før sommerferien og lige efter som input til
budgetforhandlingerne
2. Generalforsamling d.12.3.2019 kl. 19.Indkaldelse og kontingent
Dagsorden & tilrettelæggelse – hvem gør hvad?
Revidering af vedtægter
Valg: Jørgen ønsker ikke genvalg (repr. i MC?)
Ref: Dagsorden sendes til medlemmerne og sættes i avisen. BB kontakter Alice på
Nordfalsters avis vedr. advisering samt notits i Folketidende.
AB forfatter invitation til gen.fors.
AN sætter sedler op i byen.
Der deles breve ud vedr. kontingent BB, CNH, AN
CNH følger op på om rådhuset er reserveret og bestiller kage og kaffe til ca. 40 personer,
hvis muligt.
AB kontakter Peter Wulf vedr. dirigentposten
3. Opfølgning af To do-listen.
a. Styregruppemødet d. 21.11.18 LIS & Hvem tager over?
b. Nærpolitimøde den 4.12.18 & fremtid m.m.(AB)
c. Foreningskontakter møde dato og program(AB)
d. Høstfest + Pavilloner m.m. - Møde med Anne-Marie Wesselhoff (AB)
e. Orientering fra Grupperne: Fritid- osv f. ”Koncertflygel” Projekt indsamling for Kirken
g. Nytårs- & Nyhedsbrev(AB)
h. Medlemskab af turistforeningen(AB)
i. Valg af repræsentationer(AB)
j. Påskønnelse af Pavillongruppens indsats(CNH)
k. Hjertestarter kursus Opfølgning vedr. Sandi Marie Madsen
l. Landsby app Opfølgning vedr. v/Katrine Foldmann
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m. Havnens fremtid, nyt om butikker, arrangementer osv
Ref:
Ad a: LIS’s rolle er at koordinere indsatser og varetage kontakter til kommunen. AB taler
m Peter Brinck om at LIS forsøgsvis overtager kontakten til Kommunen, når Bykontoret
lukker til foråret.
Vi aftaler at flytte møderne til rådhuset og at have træffetid for byens borgere. AB følger
op.
Ad b: AN og AB deltog på velbesøgt møde afholdt af nærpolitiet vedr. formidling af
kontakt til politiet vedr. generelle problematikker. Næste besøg af den mobile
politistation i Stubbekøbing er d.26.2. Der er i sidste nyhedsbrev en opfordring til
borgere, der kunne være interesseret i at være ”tryghedsambassadører”, til at henvende
sig til LIS.
Ad d: BB laver aftale med AMW og giver AB besked vedr. dato
Ad e: Fritidsgruppen arbejder på at etablere ”Andersenbænken” og åbne området bag
hallen op. Der opsættes skilt om fritidsgruppens projekter ved silhuetvæggen på havnen.
Ad f: status på næste møde når DH deltager
Ad g: Bestyrelsen finder seneste nyhedsbrev skrevet af formanden formidabelt
Ad i: JS og AN er valgt for 1 år. JS ønsker ikke at genopstille. Øvrige medlemmer af
bestyrelsen fortsætter et år. Der skal yderligere vælges en suppleant. De
repræsentationer vi har i andre sammenhænge drøftes i forbindelse med konstitutionen
af den nye bestyrelse som vælges på generalforsamlingen.
Ad j: Påskyndelse omtales på generalforsamlingen. CNH
Ad k: Rådhusgruppen har lavet et kursus i genoplivning og derfor følges ikke yderligere
op på det tidligere planlagte arrangement. DHJ lægger notits på FB.
Ad l: Status kendes ikke pt
Ad m: Det er besluttet at siloen skal rives ned, men hvornår er ikke fastlagt. Yderligere
planer for området er ikke fastlagt.
4. To do-listen, punkter til næste møde og facebook punkter til offentliggørelse.
Ref: Generalforsamling, beretning
5. Planlægning af dato for kommende møder:
Ref: 18.2.19 kl. 18.30 hos BB.
6.Evt.
Ref: AB gennemser velkomstbrevet til nye medlemmer
Busruten til Nørre Alslev er bevaret, men ændring af bustiderne betyder af de ikke passer til
toget. Ydermere er der sporlukninger. Det er ikke befordrende for antallet af passager på
ruten.

Hilsen
Anders
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