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Referat af arbejdsmøde nr. 2 onsdag den 20. juni 2018 afholdt hos Hanne Jørgensen Gl.
Færgegaardsvej.
Der var afbud fra Elsebeth.
Mødet indledtes med et indlæg af Poul-Erik Feldt vedr. effektbelysning af Mønsbroen og Poul Eriks
”foredrag” er med få ord blevet kogt ned til følgende:
Poul-Erik forklarede på vores arbejdsmøde, at Vejdirektoratet hverken kan eller vil sætte Rambøll
til at lave nok et projektforslag med alt hvad det indebærer af omkostninger. Der er allerede lavet
et som kostede Vejdirektoratet ca. kr. 600.000,- og Vejdirektoratet vil ikke bekoste ﬂere alternative
forslag.
Hvis der skal laves et nyt projekt skal vi selv afholde projekteringsomkostninger som jo vil løbe
op i ca. kr. 50.000,- for intet privat ﬁrma vil kaste penge i et projekt, som de ikke ved om
nogensinde vil blive gennemført.
Kan vi fremskaffe kr. 50.000,- Det tillader jeg mig at tvivle på!
Men selvfølgelig hvis der her i Kongeriget er et ﬁrma, som har noget risikovillig kapital, som de er
villige til at gamble med, så kan det det da godt lade sig gøre.
Poul-Erik forklarede yderligere, at det efter hans opfattelse vil være det eneste rigtige, at vi igen
allierer os med Møn Nu v/M van Deurs i lighed med den første ansøgning til Vordingborg
Kommune om kr. 200.000,Vi takker alle for Poul-Erik indlæg, som gav noget stof til eftertanke.
Det aftales efterfølgende med Hanne Jørgensen at hun skulle tage en uformel samtale med vores
nye Borgmester Mikael Smed, således at LKO ikke løber ind i et nyt ”nederlag” og påny får afslag
på en ansøgning omkring etablering af effektbelysningen.
Ved en forglemmelse blev referatet fra vores arbejdsmøde ikke ofﬁcielt godkendt. Det gør vi så
bare ved vores 3. arbejdsmøde eller 1. bestyrelsesmøde.
Der indkaldes til næste møde på et tidspunkt i løbet af august 2018.
Herefter fortsatte mødet efter den oprindelige dagsorden for arbejdsmødet.
Her følger så den oprindelige dagsorden for arbejdsmødet.
1. Samtale med Peter Johansen, DagligBrugsen
Knud har haft et lille kortvarigt møde med uddeler Peter Johansen.
I løbet af snakken blev PJ bl.a. spurgt om, hvorvidt LKO kan gøre noget for at hjælpe forretningen.
Det tilbud skulle JP lige tænke lidt nærmere over og lovede at vende tilbage, såfremt han pludselig
får en ide.
Vedr. vareudbringning, oplyste PJ at Coop ikke har noget tilsvarende til Rema 1000 - altså en app,
hvorpå kunderne kan bestille varer og senere få dem bragt ud af andre kunder, som så kan tjene en

lille skilling for ulejligheden.
PJ gav udtryk for at kundeunderlaget blev mindre og mindre i nærområdet og det er jo
ensbetydende med gradvis mindre og mindre omsætning. Men nu er der en smule lys forude, hvis
den kommende lial af Cafe Mocca kan tiltrække en masse kunder - alt andet lige, kunne det jo så
tænkes, at det vil have en positiv e ekt på omsætningen.
Vedr. Havnens dag har PJ ingen planer om at gøre et reklamefremstød rettet mod de lokale
indbyggere, da han simpelthen er så presset personalemæssigt, at det ikke kan lade sig gøre.
PJ oplyste videre, at der ikke længere er en aktiv bestyrelse - der afholdes hverken
Generalforsamling derfor eller Årsmøde. Jeg forslog PJ at lave et opslag, hvor evt. interesserede
kunne opfordres til at gøre noget for at hjælpe!
PJ gav ligeledes udtryk for at det var svært at tillokke såkaldt "lukkepersonale" - altså personale over
18 år til forretningen. Der betles omkring kr. 125,- i timen plus tillæg for weekendarbejde. Endnu
ikke problemer med at tiltrække personale unde r18 år.
Sluttelig gav PJ sit samtykke til at ovenstående samtale bliver gengivet på LKO`s facebook side og
vores hjemmeside.
2. Samtale med Langebæk Pensionistforening m. .
Som aftalt på vores sidste arbejdsmøde har Knud den 24.05.18 kl. kl. 1000 afholdt et lille møde med
formanden for Langebæk Pensionistforening, Evelyn Wagner og hendes sambo, Bruno Olsen, som
er formand for KROLF-afdelingen
Adspurgt hvorvidt de mente at LKO kunne være behjælpelig på nogen vis i de respektive foreninger,
gav Evelyn udtryk for at alt kørte som det skulle og hun mente ikke at LKO kunne bidrage til
foreningen.
Bruno fortalte at Krolf-afdelingen tidligere havde søgt LKO og også fået kr. 2700,- til nyindkøb af to
telte på 6 x 3 meter, som blev taget i anvendelse ved stævner og lign.
Vi drøftede problematikken omkring vores ældre indbyggere og jeg blev gjort opmærksom på, at
Flex-Tra k var en overmåde billig løsning at benytte, såfremt det drejer sig om indkøbsture til f.eks
vores DagligBrugs. Sidste gang var Evelyn og Bruno blevet kørt fra Sundvej, 4771 Kalvehave til
ganske få meter fra Dagligbrugsen 4771 og det havde blot kostet kr. 43,Evelyn henviste dog til at der måske nok trængte til lidt oplysning omkring netop muligheden
for at bruge Flext-ra k såfremt den enkelte borger har brug for f.eks at blive kørt på
familiebesøg, indkøbstur og lign.
Evelyn og Brune forklarede uddybende at der eksistere en eller anden form for aftale mellem
Flextra k og Vordingborg kommune, som jo er den instans som betaler Flex-tra k for deres
ydelser.
( Nedenstående tekst er kopiert fra nettet,red)
Flextur
Med Flextur har kommunerne mulighed for at opretholde et kollektivt traﬁktilbud i områder, hvor
buslinjernes selvﬁnansieringsgrad ikke er tilstrækkelig

Senere har Knud talt med en chauffør ved Felxtraﬁk og chaufføren oplyste at han ﬂittigt uddelte visitkort til
vores ældre borgere, som han med jævne mellemrum køre fro i forbindelse med besøg hos f.eks
lægehus og hospitalsundersøgelser, for netop at gøre opmærksom på de ældres muligheder for at kunne
komme omkring i og uden for vordingborg kommune.
3. Korrespondance med Havnechefen Annemette Hommel.
"Udsnit af korrespondancen"
"Samarbejdet med havnene – og omkring havnene  er forankret i vore havnebestyrelser. Vi er for tiden ved at
udarbejde et nyt samarbejdsgrundlag, hvor der i stedet for bestyrelser dannes lokale brugerråd med bred
sammensætning af havnens brugere."
"Jeg vil derfor tillade mig at foreslå, at du hilser på vores havnebestyrelse i Kalvehave og får en god snak med dem
om livets gang i Kalvehave. Jeg har sat formanden Jørgen Rasmussen på cc på denne mail"
Knud har den 9. juni taget kontakt til formanden for sejlklubben, Jørgen Rasmussen
4. Markeringslys på broen.
Bortfaldet indtil videre, jfr. Poul-Erik Feldts indlæg. Der er stemning for at arbejde videre med
effektbelysning.

5. Forslag fra Jette omkring forskønnelse af havneområdet.
Jette foreslog at der skal tages initiativ til opsætning af blomsterkummer. I bero indtil det nye
Havneråd kommer på plads
6. Økonomi - Elsebeth fremsender foto eller lign, således at vi kan se status på vores konto.
(Der har desværre vist sig en fejl i selve registreringen af kontoen, så derfor skal I alle
medbringe pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis til brug for sagsbehandlingen omkring
korrekt oprettelse af foreningskonto i Lolland Bank)
Nødvendige papirer fremsendt af Elsebeth blev udfyldt og underskrevet af samtlige, ligesom der
blev taget de krævede kopier af pas eller kørekort, samt sygesikringsbevis. Kuvert med
dokumenterne smidt i Elsebeths postkasse.
7. Poul Erik Feldt - bromappen!
Klaret - Hanne returnerer snarest mappen.
8. Havnens Dag. Hvordan gik det?
Det gik! Men til næste år skal vi være mere kreative - alle må lægge hjernen i blød.
9. Legeplads. Inspiration modtaget fra borger.
En god borger har fremsendt inspirationsfotos til den kommende legeplads på et eller andet areal i
nærheden af havnen. Vi afventer stadig at Havnerådet kommer i sving.
10. Diverse andre henvendelser fra borgere til LKO via mail!!
En god borger har henvendt sig Cc til LKO med en skrivelse omkring huller i asfaltbelægningen på
Strandvejen.
Vi takker for orienteringen.
11. Eventuelt
Reetablering af vejbelysning vil starte den 13. august 2018. Oplyst af Vejdirektoratet.
Referent
Knud Bondesen

