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Lokalrådsmøde mandag den 25. august 2014  

Til stede: John, Mai-Brit, Karen-Margrethe, Michael og Benny 

Afbud: Niels 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden 

2. Tilbagemeldinger fra 

 Stigruppe 

 Kulturarvsgruppe 

 Bosætningsgruppe 

3. Opfølgning på dialogmøde Bosætning – Hattedammen - Oprydning 

4. Slåning af rabatter på dæmningen 

5. Søfartsøen Bogø  Plan for revision 

6. Kommunens vision 

7. Økonomi  Strategi for anvendelse af vores midler 

8. Bordet rundt 

9. Mødedatoer 

 

1. 

John fortalte, at der i kommunen var nedsat et Grønt Udvalg, som rådede over midler til projekter 

som f. eks. trampestier. John vil undersøge, om der er basis for at fremstille en særlig Bogø T-shirt. 

Han vil endvidere finde ud af, om 200-års jubilæumsbogen kan genoptrykkes. 

2. 

Michael fortalte, at der af afsat i alt 25.000 kr. fra Spor i Landskabet og kommunen til stier på Bogø. 

Der er tale om eksisterende stier, som afmærkes. Der fremstilles en stibrochure. 

Niels havde fremsendt mail, hvoraf det fremgik, at projektet ligger underdrejet på grund af 

arkitektens travlhed. Dog er der aftalt et besøg den 25. september. 

Karen-Margrethe vil sammen med Michael og eventuelt andre interesserede udarbejde en 

velkomstfolder til nytilflyttede. 

Det var et gennemgående ønske, at flere bliver inddraget i arbejdet i de tre grupper. Benny 

udarbejder presse-meddelelse med opfordring til at melde sig. 

3. 
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Kommunen har svaret som opfølgning på dialogmødet med politikerne. Kommunen er interesseret i 

bosætning, men vil ikke specifikt gå ind i en kampagne sammen med Bogø alene. 

Vores opfordring om at lave en lokalplan for Bogø by, der på langt sigt kan sikre oprydning og 

renholdelse, bliver ikke fulgt. 

Med hensyn til Hattedammen vil kommunen foretage en mindre oprydning, hvis der er resurser til 

det. Til gengæld er kommunen villig til at støtte, hvis der oprettes et laug, der vil overtage 

Hattedammen. 

Benny tager kontakt til nogle af naboerne med henblik på oprettelse. Lokalrådet er indstillet på at 

yde et beløb til igangsættelse. 

4. 

Kanterne på dæmningen breder sig ud over vejbanen, så cyklisterne kun kan køre langt ude på 

vejen. Kommunen er blevet gjort opmærksom på problemet. John følger op, så der bliver slået et 

tilpas antal gange om året. 

5. 

Det er tid at revidere udviklingsplanen Søfartsøen Bogø. Flere af de beskrevne projekter er 

gennemført. Endvidere er det vigtigt hele tiden at visionerne holdes levende.  

Der indkaldes til møde med øens foreninger og institutioner den 6. oktober kl. 19. John booker 

idrætsforeningens klubhus. Benny indkalder foreningerne og sørger for annoncering og omtale. 

Mødet er åbent for alle. 

Benny lovede at være pennefører. Det endelige oplæg præsenteres på et borgermøde foråret 2015. 

6. 

Kommunens vision blev drøftet. Lokalrådet finder oplægget pænt og nydeligt med en god pointe 

som Hovedstadens forhave. 

7. 

Hovedparten af midlerne holdes i reserve til 250 års jubilæet for øens løskøbelse. Lokalhistorisk 

forening inviteres til mødet den 20. oktober kl. 19 hos Mai-Brit. 

Her ud over er lokalrådet indstillet på at hjælpe nye tiltag i gang. Foreningen til sprøjtehusets 

bevaring fik i sin tid 10.000 kr som startkapital og noget tilsvarende kan tænkes i forbindelse med et 

laug for Hattedammen. 

8. 
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Michael fortalte, at der er gode udsigter til, at der kommer midler udefra til restaureringen af 

sprøjtehuset. 

Bogø er plaget af en bølge af indbrud og hærværk. Karen-Margrethe kontakter politiet med henblik 

på at få organiseret Nabohjælp. Der sigtes mod et offentligt orienteringsmøde i efteråret. 

9. 

Lokalrådsmøde den 22. september hos Benny. 

Møde med foreningerne den 6. oktober i idrætsforeningens klubhus. 

Lokalrådsmøde den 20. oktober hos Mai-Brit. Lokalhistorisk forening inviteres. 

Lokalrådsmøde den 17. november hos Michael. 

Den årlige sammenkomst med ledsagere bliver den 9. januar hos Karen-Margrethe. 


