Fra: "kajflinta@gmail.com" <kajflinta@gmail.com>
Emne: 7 Forslag til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4. på ordinær generalforsamling i foreningen,
onsdag, den 26. april 2017 i Viemose Egnshus
Dato: 18. april 2017 kl. 16.21.55 CEST
Til: lko@kalvehavelokalraad.dk, Thomas Finke <thomas.finke@me.com>, megin.viking@gmail.com
Cc: Claus Lyngby Petersen <CLP@vordingborg.dk>, msmed@vordingborg.dk, bmaigaard@vordingborg.dk,
bsjoergensen@vordingborg.dk, pssoerensen@vordingborg.dk, Heino Hahn <heinoh@dk-force.dk>
Foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
v. Formanden Thomas Finke

Hej Thomas Finke !
Venligst find indlæst nedenfor i mailens tekst
Mine 7 Forslag til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4. på ordinær generalforsamling i foreningen,
onsdag, den 26. april 2017 i Viemose Egnshus, Viemosegade 7.

A.
Opfølgende Forslag:

Indledende bemærkninger:
Forslagene 1, 3 og 4 nedenfor er alle opfølgende i forhold til forslagsstillers forslag på
Dialogmøde 21. Februar 2017 i Kalvehave.
Forslag 1.
Generalforsamlingen finder slutrapporten fra Kommunens Projekt ”Kvalitativ skrumpning, Kalvehave” særligt
værdifuld for så vidt angår analysen af projekt ”Kalvehave strandpark” og analysen af lokalsamfundets
tilstand i det hele taget.
Generalforsamlingen udtaler dog kritik af
- at Kommunen, uden at høre borgerne, valgte det nævnte projektnavn, der hverken fremmer
borgerinddragelse eller virkeliggørelse af den lokale udviklingsplan LUP, samt
- at slutrapporten vedr. Kommunens projekt ”Kvalitativ skrumpning, Kalvehave”, afsluttet 1. April 2016”
endnu ikke ses offentliggjort på LKO-hjemmesiden.
( Der er dog linket til slutrapporten på fb-siden Bevar Kalvehave www.facebook.com/kalvehave.dk )
Begrundelse:
Analysen er værdifuld for den fortsatte nærdemokratiske samtale.
På grund af den i forslag 2 nævnte interessekonflikt mellem LKO og DGS mangler man i bestyrelsen
åbenbart lyst til at offentliggøre eller linke til analysen.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

Forslag 2.
Generalforsamlingen udtaler kritik af det væsentlige personsammenfald mellem bestyrelserne for de to
foreninger LKO og DGS, hvor 4 af bestyrelsens medlemmer, indbefattet formand og kasserer, tillige er
medlemmer af bestyrelsen for foreningen ”Den gule Stald ” ( DGS ), og hvor samme formand og samme
kasserer igen optræder i samme funktioner i DGS..

Generalforsamlingen udtaler endvidere kritik af
• At personsammenfaldet hverken oplyses på hjemmesiden / facebooksiden
• At LKO-hjemmesiden ikke holdes opdateret med referater
• At forslagsstiller, som er tilmeldt LKO´s mailliste, ikke med sikkerhed modtager samtlige mails fra
foreningen, idet forslagsstiller alene er bcc-modtager dvs. principielt vilkårligt og kun modtager denne ene
vedhæftede bcc.-mail ( og ingen fra den ordinære mailliste )
Begrundelse:
Der henvises til de velkendte begrundelser for sammenbruddet i bestyrelsen for LKO sommeren 2016, som
dokumenterede, at personsammenfaldet udgør en konstant, stor risiko for uønskede
interessekonflikter med uro og dårlig presseomtale til skade for lokalsamfundet.
Der henvises endvidere til forslagsstillers senest afsluttede retssag mod foreningen, der som årsag havde
samme personsammenfald - her dog i forholdet mellem LKO og foreningen Café DGS , se herved
LKO-hjemmesiden, især Sammenfattende Processkrift.
Stor Tak for, at dette materiale er tilgængeligt på hjemmesiden !
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.
Forslag 3.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til Kommunen om direkte og umiddelbar
borgerinddragelse i Kalvehave havnebestyrelse, hvis dette ikke allerede er sket.
Begrundelse:
Borgerinddragelsen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2010.
I den forløbne periode er havnens rekreative betydning øget.
For tiden repræsenterer ingen borgernes interesser i havnens udvikling.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.
Forslag 4.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til Kommunen med henblik på, at
Kalvehave og Omegn defineres som ”omdannelseslandsby” og særligt udviklingsområde i den nye Planlovs
forstand.
Begrundelse:
Den nye Planlov træder i kraft 1. Juli d.å.
Det gælder om at være oppe på dupperne !
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

B.
Forslagsstillers bemærkninger og ændringsforslag til LKO-bestyrelsens ændringsforslag til Vedtægternes §
1 m.fl.:

Indledende bemærkninger:
Bestyrelsens forslag om ændring af reglerne om stemmeret, valgbarhed samt LUP-opdatering svarer til
forslagsstillers tidligere forkastede forslag på forudgående generalforsamlinger.
Forslagenes formulering er mere præcis end bestyrelsens fx i forhold til time share-ejere , og giver

desuden dirigenten formaliseret mulighed for at afgøre evt tvivlsspørgsmål på en generalforsamling.
Tak alligevel ! - for at bestyrelsen nu vil fremme disse forslag, hvor de to førstnævnte - om stemmeret og
valgbarhed - oprindeligt lød som forslagene 4 – 6 incl .
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

Forslag 5.
til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4.:
på generalforsamling den 26. April 2017 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
Det foreslås, at vedtægtsændring sker således:
Den gældende bestemmelse i § 1, 3. Punktum om adgang til deltagelse i LKO’s generalforsamlinger,
borgermøder og arrangementer ændres til flg. ordlyd:
”Der kræves ikke særligt medlemskab for at deltage i foreningens borgermøder og arrangementer, som er
åbne for alle interesserede. Borgere, der er bosat i lokalområdet samt borgere, der ejer, lejer eller bruger en
flexbolig eller et sommerhus i lokalområdet, eller som efter dirigentens vurdering har anden væsentlig
tilknytning til lokalområdet, har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger. Samme ret har
repræsentanter fra enhver organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet.
Begrundelse for forslaget:
Forslagets første led om adgang vil fremadrettet kun være en lovliggørelse af det, der faktisk foregår ved
foreningens arrangementer. Større åbenhed vil kunne fremme tilflytning.
Forslagets andet led om ret til adgang er den naturlige følge af Kommunens flexboligordning, der i
Kalvehave lokalområde omfatter alle boliger.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.”

Forslag 6
til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4. på generalforsamling den 26. April 2017 i foreningen Lokalrådet for
Kalvehave og Omegn ( LKO )
Det foreslås, at vedtægtsændringen sker således:
Den gældende bestemmelse i § 4 om stemmeret og valgbarhed på LKO’s generalforsamlinger ændres til flg.
ordlyd:
”Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle fastboende borgere i lokalområdet over 18 år
har stemmeret og er valgbare.
Desuden har borgere over 18 år, der ikke er tilmeldt Folkeregisteret som bosiddende i lokalområdet, men
som ejer, lejer eller bruger en flexbolig eller et sommerhus i lokalområdet,
- eller, som har anden væsentlig tilknytning til lokalområdet, stemmeret og valgbarhed på Foreningens
møder og generalforsamlinger. Samme stemmeret og valgbarhed har max. en repræsentant fra hver enkelt
organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Dog skal en repræsentant fra en
organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet forelægge sin fuldmagt for dirigenten
for at opnå stemmeret og valgbarhed.
Begrundelse for forslaget:

Stemmeret og valgbarhed for en bredere kreds er den naturlige følge af Kommunens flexboligordning, der i
Kalvehave lokalområde betyder, at alle boliger nu er omfattet af ordningen.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

Forslag 7
til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4. på generalforsamling den 26. April 2017 i foreningen Lokalrådet for
Kalvehave og Omegn ( LKO )
Såfremt ovenstående ændringsforslag til § 4 vedtages skal den eksisterende bestemmelse i § 5, sidste
punktum, om følgerne af at et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ændres.
Der foreslås flg. ændrede ordlyd:
”Hvis et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ophører medlemskabet af bestyrelsen, medmindre
bestyrelsesmedlemmet bevarer væsentlig tilknytning til lokalområdet jf. § 4 om stemmeret og valgbarhed på
LKO’s generalforsamlinger. Tilknytningskravet afgøres endeligt af dirigenten på den efterfølgende
generalforsamling, hvis der fremkommer indsigelser på denne”.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

Kalvehave, den 18. april 2017
som forslagsstiller:
Kaj Flinta
Søvej 4
4771 Kalvehave
www. facebook.com/kalvehave.dk
( ends )

Ser frem til en god generalforsamling !

Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave
Danmark,
ph. ( 45 ) 24 61 83 50.
Fastnet(45) 32 94 20 50.
kajflinta@gmail.com

