Referat af
LKO´s Bestyrelsesmøde Tirsdag den 3 Maj 2016 kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte : Britta Jørholt, Thomas Finke, Claus Veje, Stig Schæfermann
Fraværende: Elsebet Christiansen
Referant : Stig Schæfermann
Dagsorden :
1. Arbejdsfordeling :
Verserende arbejdsopgaver og projekter blev gennemgået med navne på de
bestyrelses medlemmer og borgere der er tildelt igangværende opgaver. Britta
ajour fører en liste der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Stig står for referat af bestyrelsesmødet og udsender det til alle
bestyrelsesmedlemmerne.
2. Drøftelse af generalforsamling den 7.4.2016 herunder vedtægtsændringer m.v.:
Generalforsamlingen blev kort drøftet. Vedrørende vedtægtsændringer omkring
stemmeret for ikke fastboende, f.eks. Sommerhus ejere og erhvervsdrivende, er
der enighed om at det vil blive lagt ud til afstemning på et senere borgermøde.
Referat af generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet.
3. Økonomi :
Elsebet som er kasserer er ikke til stede ved mødet, men det blev aftalt, at ny
medlem af bestyrelsen, Stig Schæfermann skal have et indblik i lokalrådets
økonomi og derfor skal have fremsendt regnskab da det er en nødvendig viden i
forbindelse med afstemning om økonomisk bevilling til diverse projekter.
4. Retssag Kaj Flinta :
Der var enighed om ikke at bruge tid på at diskuterer sagen. LKO afventer stadig at
høre fra retten omkring det videre forløb.
5. Ansøgning om sponsorbidrag til ”Havnens Dag”.
LKO har modtaget en ansøgning fra Havnebestyrelsen Kalvehave om et sponsor
bidrag til aktiviteter på ”Havnens Dag” der afholdes den 18 Juni 2016. Britta har
betinget, at der fremlægges regnskab efterfølgende fra Havnebestyrelsen.
Der var enighed om at yde et sponsorbidrag på kr. 5.000,00

Elsebet, kasserer, vil umiddelbart efter bestyrelsesmødet få tilsendt en mail
omkring beslutningen.
6. Optrykning af pjecer til husstandsomdeling :
Der mangler pjecer omkring Lokalrådets arbejde til husstandsomdeling.
Det er aftalt, at der bestilles yderligere 400 stk.
7. Kommunens Projekt ”Forhave på Forkant ” :
Britta har sendt en mail til Carsten Kolle som står for kommunes projekt, at
lokalrådet ikke har resurser til at deltage i projektet.
8. Høringssvar kommunens affaldsplan :
Lokalrådet har ingen bemærkninger til Kommunens affaldsplan.
9. Cykelruter m.v. (Thomas ) :
Thomas orienterede om, at han er ved at lave en folder om cykelruter i kalvehave
og omegn.
10. Opfølgning af kommunens borgermøde den 28 April 2016 :
Det blev drøftet men uden at tillægge det nogle officielle kommentarer.
11. Elsebet ønsker drøftelse af Vejbelysning på private fællesveje :
Kommunens allerede vedtaget beslutninger omkring vejbelysning på private
fælles veje blev drøftet kortvarigt, men der var tvivl om hvad det var Elsebet ville
drøfte omkring sagen. Da Elsebet ikke er tilstede ved mødet, blev det besluttet at
henlægge emnet indtil næste bestyrelsesmøde.
12. Henvendelse fra Alex Jensen Angående PC´ere m.v.:
LKO har modtaget en henvendelse fra en borger som arbejder på et datacenter
og som kan tilbyde brugte stationære og bærbare PC´ere, med diverse kabler,
tastatur og mus m.v.
Stig foreslog at udstyret måske kunne bruges til IT-undervisning, f.eks. for
flygtninge og ældre der mangler grundlæggende kendskab til brug af computer,
tekstbehandling, regneark og internet. Stig vil selv stå for undervisningen. Det
forudsætter dog, at computerne har de nødvendige software programmer.
Stig kontakter selv borgeren, Alex jensen for at høre nærmere om udstyret.
13. Næste bestyrelsesmøde :
Finder sted Torsdag den 4 August 2016

14. Eventuelt :
Forløb omkring etablering af fibernet blev drøftet. Det har været svært at få
kontakt til Fibia, men det lykkedes Thomas Finke at komme igennem til deres
kundeservice for at følge op på sagens videre forløb.
I en mail korrespondance mellem Thomas Finke og en projektkoordinator fra
Fibia har Thomas fået fremsendt procesbeskrivelsen frem til en fibernet
etablering. Denne procesbeskrivelse vil blive fremsendt til den gruppe borgere
der til dels blev valgt på borgermødet den 14 Januar 2016 og som varetager det
videre forløb.
Til Vordingborg kommunes aktivitet ”Vanduge” der løber fra uge 34-42 (udsendt
fra LKO´s mailingliste) hvor man i et vedhæftet skema kan tilmelde aktiviteter.
Thomas nævnte ”Havnens dag” den 18 Juni 2016.
Thomas har sammen med tidligere bestyrelses medlem i LKO, Poul-Erik feldt
været til møde i vejdirektoratet for at diskuterer mulighederne for `lys på broen`.
Der blev diskuteret forskellige løsningsforslag som vejdirektoratet vil tage med i
den videre beslutnings proces. Det blev oplyst, at der er et råderum på 2 mill.
Kroner til projektet.
På et borgermøde i August vil borgerne blive præsenteret for de forskellige
alternativer for ”lys på broen”.
Næste borgermøde er fastsat til Torsdag den 18 August 2016
Ovenstående referat er godkendt den :
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