Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 20. oktober 2016, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte: Thomas Finke, Elsebet Christiansen, Claus Veje, Bjørn Ramnæs og
Poul-Erik Feldt.
Afbud:
Ingen
Fraværende: Stig Eriksson og Jørgen Grundtvig.
Referent:
Poul-Erik Feldt.
Dagsorden:
1. Underskrift af referater fra 15. september
Begge referater blev underskrevet uden bemærkninger.
2. Hjemmeside, facebook og mailliste
Man enedes om følgende emneopdeling:
Maillisten er LKO’s officielle meddelelsesorgan sammen med evt. annoncering.
Hjemmesiden skal primært indeholde dokumenter, mødeindkaldelser, dagsordener og
referater, samt informationer af mere stationær karakter.
Facebook kan bruges til meddelelser og kommentarer til aktuelle begivenheder inden for
LKO’s område – herunder også tovejs kommunikation med brugerne.
Det blev besluttet, at Thomas indtil videre administrerer alle tre platforme, og at der snarest muligt udsendes information om ovenstående brugsformer.
3. Ændring af vedtægterne
Det blev besluttet, at Thomas udarbejder et forslag til vedtægtsændringer ud fra en bestyrelsesbeslutning den 3. maj 2016, hvor stemmeret for ikke fastboende (flexboligejere,
sommerhusejere og erhvervsdrivende) bliver indarbejdet i § 4 – samt et forslag til et nyt
fast punkt på generalforsamlingens dagsorden vedr. ”Status for den lokale udviklingsplan
(LUP’en)” bliver tilføjet under § 9.
Endvidere skal den nuværende vedtægts ordlyd i § 12 om ”møde mindst en gang i kvartalet” ændres til ”et møde forud for dialogmødet med politikerne og derudover møder efter
behov”.
4. Økonomi og regnskab for havnedagen
Elsebet oplyste, at LKO’s kassebeholdning d.d. er på 17.373,13 kr.
Havnedagen gav et overskud på 14.852,- kr.
Dette beløb er efterfølgende blevet tilbagebetalt ligeligt til de fire foreninger (Foreningen
Den Gule Stald, Café Den Gule Stald, Sejlklubben Ulvsund og LKO), der hver havde givet et
beløb på 5.000,- kr. som underskudsgaranti.
Elsebet fortalte om muligheden for at søge tilskud på www.udlodningsmidler.dk
5. Den Gule Stald
Thomas orienterede om den nuværende situation for Den Gule Stald, efter at Vordingborg
Kommune nu helt har afslået at indgå en ny lejeaftale med Bygningsstyrelsen.
Dette kan i værste fald medføre, at alle aktiviteter i Den Gule Stald snart må ophøre.

6. Lys på broen
Thomas orienterede om et møde med repræsentanter for projektet ”Dark Sky” på Møn.
De havde ikke noget imod etablering af effektbelysning på broen, bare man ikke benytter
lys med blå farve i, da det kan ødelægge nattesynet.
Dette ønske er videregivet til Vejdirektoratet, og vi afventer svar derfra.
Thomas orienterede også om en henvendelse til Udviklingsafdelingen i Vordingborg Kommune om en eventuel medfinansiering af etableringen af den ønskede effektbelysning,
såfremt denne ikke kan indeholdes i det afsatte budget – hvilket umiddelbart blev afslået.
Det blev besluttet, at Thomas laver et udkast til et brev til Vordingborg Kommune vedr.
ovenstående emne i et nyt forsøg på at få et tilsagn om et eventuelt tilskud til belysningen.
7. Status for fibernet
Thomas orienterede om status d.d. for fibernet i vores område efter for få tilmeldinger.
Det er aftalt med Fibia, at der arrangeres to nye borgermøder (den 22. november i Den
Gule Stald + den 24. november i Samlingshuset i Langebæk). Derudover vil Fibia-vognen
besøge fire forskellige lokaliteter i lokalområdet i løbet af november måned.
Thomas vil udarbejde et forslag til en husstandsomdelt skrivelse (bl.a. med en ny opdeling
af lokalområdet i selvstændige etableringsområder) som skal godkendes af Fibia.
8. Trafikregulering ved Brugsen
Vordingborg Kommune har tilbudt LKO et møde vedr. emnet med henblik på etablering af
en trafikregulering ved Brugsen i Kalvehave.
9. Eventuelt
Efter et forslag fra Bjørn om en supplerende kommunikationsmulighed med borgerne blev
det aftalt, at han tager kontakt til Jesper i Brugsen med henblik på at få tilladelse til at opsætte en ”postkasse” + evt. en opslagstavle i butikslokalet.
På Bjørns opfordring blev det besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer + suppleanter snarest fremsender et egnet portrætfoto pr. mail til Thomas til brug på LKO’s hjemmeside.
10. Næste møde
Det bliver torsdag den 1. december 2016, kl. 19:00.
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