Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 19. maj 2017, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte:
Afbud:
Fraværende:
Referent:

Thomas Finke, Claus Veje, Poul-Erik Feldt og Jørgen Grundtvig
Elsebet Christiansen og Bjørn Ramnæs
Stig Eriksson
Poul-Erik Feldt

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 20. april 2017
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer uden
bemærkninger.
2. Evaluering af generalforsamlingerne den 26. april 2017
Der var enighed om, at generalforsamlingerne gik fint med bl.a. vedtagelse af bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer inkluderet enkelte fremsendte ændringsforslag.
3. LKO’s deltagelse i Kalvehave Havns bestyrelse
Thomas fremsender en skriftlig anmodning herom til Vordingborg Kommunes havnechef
Anders Arfelt. Det vil dog kræve en ændring af havnens vedtægt først, da LKO ikke heri er
nævnt med en tilkendt bestyrelsespost.
4. Ændring af busrute nr. 669 / Stege-Præstø-Lundby
(Afkortning til kommende vende- og venteplads i Kalvehave)
Vordingborg Kommune har tidligere meldt ud, at de af sparehensyn har vedtaget at afkorte ovennævnte busrute, så den fra 1. januar 2018 ikke længere skal køre til Stege, men skal
vende i Kalvehave.
Med hjælp fra brugsuddeler Jesper Tofte er det lykkedes at få et sandsynligt tilsagn fra
Vordingborg Kommune om en ændret ruteføring, således at bussen fremover vil køre en
lille ”omvej”, når den skal vende i Kalvehave, idet ruten så vil blive: Lundby - Præstø Viemose - Kirkevejen (med stop ved skolen og børnehaven) - Stoppestedet ved rundkørslen i
Kalvehave (med forbindelse til 660R mod Vordingborg og Stege). Der vendes i rundkørslen
og køres tilbage igen ad samme rute.
Et forslag om at lade bussen få fremtidig vendeplads ved LokalBrugsen/havnen kunne af
økonomiske grunde desværre ikke imødekommes af Vordingborg Kommune – men Jesper
skal alligevel have stor tak fra LKO for hjælpen.
5. Lys på broen / fundraising m.m.
Arbejdet med at opsætte lysmaster og genetablere vejbelysning på Dronning Alexandrines
Bro blev påbegyndt mandag den 15. maj.
Thomas og Poul-Erik redegjorde kort for forløbet med at søge fondsmidler til den ønskede
effektbelysning af stålbuen. Processen er gået lidt i stå, fordi vi mangler et mere detaljeret
budget for opgaven fra Vejdirektoratet - Poul-Erik rykker Vejdirektoratet for svar.
Thomas udarbejder et forslag til en henvendelse til Vordingborg Kommune ang. et møde
om sagen.

6. 25.000 kr. LUP midler
Hvordan skal resten fordeles? Vi søgte 18.000 til vinterbaderne, men fik 25.000.
Det blev besluttet at fastholde tilsagnet om at bevilge op til 18.000 kr. til vinterbaderne i
Kalvehave under forudsætning af, at de afleverer et færdigt udarbejdet projekt med budget for et badehus til LKO inden 1. august 2017 - Thomas meddeler vinterbaderne dette.
Derudover blev det besluttet, at de resterende 7.000 kr. bliver anvendt til den kommende
legeplads på Kalvehave havn. Der forhandles med havnen/Vordingborg Kommune om udformning m.m.
7. Revision af LUP’en – Hvornår og hvordan?
Behandlingen af dette punkt udsættes til næste møde efter sommerferien.
Thomas udarbejder et oplæg til revision af LUP’en.
Der vil blive arbejdet på at arrangere et møde med/for foreningerne i vores lokalområde
til efteråret med henblik på et øget samarbejde.
8. Havnedagen den 10. juni – Skal LKO være aktiv på havnen?
Det blev besluttet, at LKO vil være til stede på dagen.
Poul-Erik + ? bemander LKO’s stand i/ved cykelhuset (det gamle havnekontor).
Jørgen sørger for opstilling af flagallé på Kalvehave Havnevej.
Thomas sørger for at få fremstillet et nyt oplag af LKO-folderen.
9. Eventuelt
Der var intet til drøftelse under dette punkt.
10. Næste møde
Det bliver torsdag den 17. august 2017, kl. 19:00.

Ovenstående referat er godkendt den

Thomas Finke

/

- 2017.

Elsebet Christiansen

Bjørn Ramnæs

Poul-Erik Feldt

Claus Veje

