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Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf.: 54 67 67 67
Fax: 54 67 67 68
lolland@lolland.dk
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1. Velkomst

Annette Christoffersen
Udvikling og Erhverv

Heidi Larsen bød velkommen til fremmødte medlemmer samt Marie Louise Galamba fra Friluftsrådet.

Tlf.: 2936 3916
anch@lolland.dk

2. Intro til punkt 3
Heidi Larsen introducerede til processen omkring tiltag og aktiviteter 2014, jfr.
skema som var medsendt dagsordenen.
Formålet er:
•
•
•
•
•

at igangsætte nye initiativer, som kan styrke området og medvirke til profilering.
At synliggøre hvad der er i støbeskeen, så alle ved besked.
At få de gode initiativer i spil og få sat ”ejerskab” på
At få mulighed for at indgå i fællesskab/arbejdsgrupper
Slut med snak og papir – vi skal få tingene til at ske

Slideshow medsendes referatet.
3. Input og prioritering af projekter/aktiviteter for 2014
Ideer til tiltag og aktiviteter blev præsenteret og nedskrevet i et samlet dokument,
som vedhæftes referatet.
Den videre proces er nu:
•
•
•

at ”ejer” har opgaven, og skal sikre fremdrift m.m.
Markedsføring og kommunikation om tiltag sker med ”ejeren” og den enkelte virksomhed/forening som afsender.
Fundraising og ansøgninger sker med ”ejeren” som afsender.
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•
•

Der er udarbejdet en ”tekst-passus”, som alle er velkommen til at et benytte (medsendes referatet).
Partnere som er afsender på ansøgning m.m. kan benytte partnerlogoet som sekundært logo.

Bo Rasmussen gennemgik kommunernes aktiviteter/tiltag for 2014 jfr. medsendte skema.
4. Kort orientering fra kommunerne
Frederik Cordes orienterede om status vedr. vandstand/pumpepraksis i Hejrede Sø. Der
arbejdes hen imod at Guldborgsund Kommune fremmer et forslag til regulativ. Alle parter
får mulighed for at se det, når det bliver fremmet. Han anslår at der vil gå et par måneder
endnu.
Bo Rasmussen redegjorde for svar fra Forsyningen vedr. udledning af overfladevand. Det
blev aftalt, at spørgsmål rettes direkte til Forsyningen eller Teknik og Miljø. Carsten Drejer
genfremsender sin ansøgning til Teknik og Miljø. Lolland Kommune har sendt en tilbagemelding til Forsyningen og Teknik og Miljø om at emnet har været drøftet på møde i Brugerrådet.
Bo Rasmussen orienterede om de aftaler der p.t. foreligger med Kultur og Fritid om ”Hold
Lolland Ren”. Så snart alle aftaler er på plads vil de blive nævnt på hjemmesiden.
Presseklip: Medlemmerne opfordres til at bidrage til indsamling af presseklip. Dvs. indsende
kopi af eventuelle omtaler i medierne. Sendes til anch@lolland.dk
Spørgsmål fra medlemmerne vedr. proces om nedrivning af den tidligere biograf i Maribo.
Spørgsmålet har været undersøgt, og den endelig procesplan vil blive sendt til brugerrådet,
når den foreligger.
5. Kort orientering fra medlemmerne
Carsten Drejer oplyste at Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling er den 27.
april.
6. Eventuelt
Næste møde afholdes den 22. maj kl. 15.30-18.00 ved Godstedlund Bed & Breakfast, Godstedvej 18, 4894 Ø. Ulslev.
Emner til dagsorden bedes indsendt til anch@lolland.dk senest den 7. maj.
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