
 
 
Fast agenda 

1. Valg af ordstyrer (Charlotte ref.) 
2. Tjek ind 
3. Opfølgning på sidste referat. 

a. Møde klimagruppen den 24. april - Charlotte, Tobias og Niels deltager 
b. Handelsstandsforeningen...mail modtaget med faktura 
c. Enighedsmøder med alle partier … Charlotte 
d. Niel’s Møde med Jan fra enhedslisten: 

■ Flertalsgruppen er ikke interesseret i en tivolisering af verdensarven. 
■ Mente ikke at AKT-indsigt er muligt i forbindelse med ansøgninger til 

fonde vedr. verdensarven 
■ Niels sætter Stevns mailen på som kopi, hvis vi ikke kan få aktindsigt, 

så kører vi historie på hvorfor vi ikke må få indsigt. 
■ Driftsmidler udgift for kommune ? 
■ Privat drift (evt. gennem forpagtning) 

e. Akt indsigt vedr. Gylle 
■ 38 tilsynsbesøg i en 3 årige periode (udgangen af 16) med 14 påtaler 

1. Manglende overdækning 
■ 300 mennesker dør hvert år af ammoniak 90 % af egen - økonomiske 

råd. 
■ Økologiske råd - Niels er medlem. 

f. Antal ankesager på børne- og ungdomsområdet - aktindsigt. 
■ Tal modtaget Niels sender info til Stevns mail 

4. Bordet rundt 
a. Valgforbund møde den 13. maj 2017 - Niels og Kirsten 
b. Valgforbund med Ø og SF er det mest interessante -  

■ Vi skal tage fat i Michael - Kirsten taler med Michael 
c. Kvotekonger på 10-14 på Børsen - enhedslisten - Kirsten, Charlotte og Tobias 

deltager 
d. Valgprogram frist for at lave dette. - ikke fastlagt 
e. KB møde 27. April 2017 - spørgsmål fra møde den 5. april 2017 - Niels og 

Tobias deltager 
f. Årsmøde den 27. - 28. maj 2017 



■ Vedtægtsændringer - Kirsten tjekker op på. 
g. Niels tager fat i Egon Stich 

5. Dagens emne tages op næste møde 
a. Folkemøde 31. maj - 05.juni 2017 

6. Næste mødes emne 
7. Ordet er frit - N/A 
8. Næste møde:  

 
Mandag den 24. april kl 19.15 i Hårlev frivilligcenter, emne: Vores Folkemøde den 31.maj-05. 
juni 2017 
 


