Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 2. marts 2017, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte: Thomas Finke, Elsebet Christiansen, Claus Veje, Bjørn Ramnæs,
Poul-Erik Feldt og Jørgen Grundtvig
Afbud:
Ingen
Fraværende: Stig Eriksson
Referent:
Poul-Erik Feldt

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 17. januar 2017
Referatet blev underskrevet af alle de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, uden
bemærkninger.
2. Status økonomi
Elsebet oplyste, at Vordingborg kommune har indbetalt tilskuddet for 2017 på 18.000 kr.,
og at kassebeholdningen pr. d.d. udgør 30.815,23 kr.
3. Den Gule Stald
Thomas fortalte, at der ikke var meget nyt siden sidste møde, men der arbejdes fortsat på
at kunne indgå en 10-årig lejeaftale med Staten til en husleje, der kan betales.
Sandsynligvis i størrelsesordenen 8 til 10 tusinde kroner årligt for hver af de tre brugere
(LKO, Sejlklubben og Miljøbasen) + vedligeholdelsesudgifter.
4. Lys på broen
Thomas og Poul-Erik deltager i et aftalt møde med Stege og Omegns Lokalråd (SOL) og
organisationen Møn Nu den 6. marts for at give dem en orientering om den kommende
belysning på/af Dronning Alexandrines Bro.
5. Status for fibernet
Thomas har forgæves forsøgt at få kontakt til Jens Tang fra Fibia for at forsøge at få opdelt
områderne mere fintmasket, for på den måde at få startet etableringsprocessen op – f.eks.
vil det være oplagt at skille Kalvehave Havnevej ud som et selvstændigt område, da der er
forholdsvis mange tilmeldinger der, og der er allerede etableret rør/kabler under fortovet.
Balle har opnået det nødvendige antal tilmeldinger.
Thomas vil fortsætte ”kampen” med Fibia.
6. Dialogmøde 2017
Der blev givet udtryk for, at den form for dialogmøder ikke er særlig givtig for lokalsamfundet og lokalrådene, da politikerne møder uforberedt op, og ikke er særlig inspirerende
for de fremmødte. Dette på trods af, at lokalrådene har forberedt sig meget grundigt, og
fremsendt spørgsmål m.m. til administrationen og politikerne lang tid i forvejen.
Vi burde måske tage initiativ til et møde med de øvrige 15 lokalrådsbestyrelser for at
drøfte denne problemstilling.
Vinterbadernes situation er blevet drøftet på et havnebestyrelsesmøde den 28. februar,
hvor der var enighed om, at få løst opgaven hurtigst muligt.
Der er et referat under udarbejdelse fra dialogmødet den 21. februar 2017.

7. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer udarbejdet af Thomas blev kort drøftet og godkendt med
enkelte tilføjelser i §§ 1 og 4 til fremsættelse på den kommende generalforsamling.
8. Planlægning af generalforsamlingen 26. april
Datoen er nu fastsat til den 26. april 2017, kl. 19:00 i Viemose Forsamlingshus.
Der startes kl. 18:00 med spisning af sandwich.
På valg er Elsebet og Claus for en 2-årig periode samt suppleanterne Jørgen og Stig for
en 1-årig periode.
Pga. vedtægtsændringer, vil der umiddelbart efter den ordinære generalforsamling blive
afholdt en ekstraordinær generalforsamling.
Jørgen sørger for lidt musik ved ankomsten og under spisningen.
Thomas sørger for bestilling af lokale og annoncering.
9. Havnens dag 10. juni
Havnens dag er fastsat til lørdag den 10. juni 2017 i alle havne i Vordingborg kommune.
De enkelte havnebestyrelser er koordinerende for arrangementerne.
Vi enedes om, at Thomas på LKO’s vegne kunne tilbyde at bidrage med op til 5.000 kr.
som underskudsgaranti, under forudsætning af at der er tale om et fælles arrangement
med fælles økonomi og samme indskud fra alle deltagende foreninger (LKO, Sejlklubben,
Foreningen Den Gule Stald og Café Den Gule Stald).
10. Arrangement for lokalområdets foreninger?
Thomas lagde op til, at LKO fremadrettet skulle arrangere en årlig sammenkomst for alle
(ca. 20) foreningers bestyrelser i vores lokalområde – f.eks. en ”Nytårskur” ultimo januar.
Det var der fuld tilslutning til at arbejde videre med.
11. Eventuelt
Situationen vedr. Restaurant Færgegårdens lukning d. 28. februar 2017 blev kort drøftet.
Poul-Erik kontakter ejeren Per Engelbrechtsen for en salgsopstilling + en evt. lejeaftale.
Lukningen af tandlægeklinikken på Kalvehave Havnevej før jul blev også drøftet.
Poul-Erik tager kontakt til ejeren af bygningen samt evt. den bortrejste tandlæge for en
afklaring af situationen.
Thomas oplyste, at der endnu ikke er modtaget en eneste henvendelse i LKO’s postkasse.
12. Næste møde
Det bliver torsdag den 20. april 2017, kl. 19:00.
Ovenstående referat er godkendt den
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