Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 20. april 2017, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte:
Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 2. marts 2017
Referatet blev underskrevet af de tre bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, uden
bemærkninger. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer kan underskrive senere.
2. Kørsel i forbindelse med møder
Efter forslag blev det besluttet, at der betales kørselsgodtgørelse i forbindelse med møder
m.m. i LKO’s interesse efter forudgående aftale med formanden.
Der godtgøres efter statens gældende takst, som pt. er 3,53 kr. pr. km.
3. Generalforsamlingen den 26. april 2017
Bestyrelsens beretning blev gennemgået, og med en enkelt tilføjelse godkendt af alle.
Der var indkommet 7 forslag fra Kaj Flinta, som blev gennemgået og drøftet.
Dette gav anledning til nogle bemærkninger, som vil blive fremført af formanden under
gennemgangen på generalforsamlingen.
4. Eventuelt
Thomas orienterede om status for etablering af lys på broen.
Etableringen af selve vejbelysningen forventes at starte medio maj måned, hvorimod den
ønskede effektbelysning ikke kunne rummes inden for de afgivne tilbud. Derfor er der
skabt kontakt til organisationen Møn NU, som gerne vil hjælpe os med at forsøge at fremskaffe den manglende million kroner fra fonde og puljer m.fl.
Situationen vedr. Restaurant Færgegårdens lukning d. 28. februar 2017 blev kort drøftet.
LKO foretager sig ikke yderligere vedr. dette pt.
Lukningen af tandlægeklinikken på Kalvehave Havnevej før jul blev også drøftet.
Poul-Erik har haft kontakt med tandlægen og fået hans forklaring på situationen.
Derudover har der været nogle artikler i dags- og ugepressen, hvor forskellige mulige
årsager til lukningen er blevet fremført. LKO tager situationen til efterretning.
5. Næste møde
Næste møde vil blive aftalt umiddelbart efter generalforsamlingen den 26. april.

Thomas Finke

Poul-Erik Feldt

Claus Veje

