Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 23. november 2017, 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 referat fra 17. oktober 2017
Referatet blev underskrevet af alle de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, uden
bemærkninger.
2. Økonomi
Elsebet oplyste, at kassebeholdningen pr. d.d. udgør 15.443,45 kr. incl. restbeløbet på
7.000 kr. af de ekstraordinært tildelte LUP-midler på 25.000 kr.
3. Status for badehuset
Thomas spurgte ind til, hvorfor udbetalingen til Havbadeforeningen (for badehuset) var
sket, før aftalen med dem var endeligt fuldført. Elsebeth svarede, at hun betragtede den
fremsendte faktura fra Havbadeforeningen, som en der skulle betales hurtigst muligt.
Bestyrelsen besluttede herefter, at alle fremsendte fakturaer fremover som minimum skal
godkendes af formanden, før der sker udbetaling.
4. Fordeling af de sidste LUP-midler
På LKO’s borgermøde den 28. oktober 2017 vedr. en ny LUP, opfordrede formanden de
tilstedeværende om evt. at ansøge om midler til projekter/opgaver fra den resterende sum
på 7.000 kr. af de ekstraordinært tildelte LUP-midler på 25.000 kr.
Der var ved fristens udløb indsendt 4 ansøgninger, der alle blev imødekommet således:
KFUM-spejderne i Kalvehave: Bålstativ med tilbehør – 1.900 kr.
Færgen Møns Venner: Nye plancher og skilte i Kalvehave – 1.200 kr.
Langebæk Krolf: Nyt samlingstelt – 2.700 kr.
Kalvehave Viemose Juletræsfest forening: Tilskud til årets juletræsfest – 1.200 kr.
Hermed er samtlige LUP-midler fordelt.
5. Møde om havnenes fremtid med andre lokalråd
Poul-Erik orienterede om, at der nu er udsendt indkaldelse med dagsorden til mødet
mellem de 7 lokalråd, der har kommunalt ejede lystbådehavne.
Formålet er bl.a. at forsøge at få afstemt holdninger og forventninger til den igangværende
proces med at udvikle et nyt samarbejdsgrundlag mellem de 9 havne og Vordingborg
Kommune.
Mødet afholdes den 28. november 2017 i Den Gule Stald, og fra hvert lokalråd er indbudt
max. 2 personer.

6. Revision af LUP
Der er ikke indkommet skriftlige forslag til ændring af debatoplægget, som blev fremlagt
på borgermødet den 28. oktober 2017.
Det blev besluttet, at det nye forslag til en LUP for LKO skal sendes til medlemmerne i det
nye kommunale dialogudvalg for vores område, så snart det er valgt, og vi kender navnene. Dermed kan vi håbe på, at de er godt forberedte til dialogmødet i foråret 2018.
7. Næste møde
Det bliver torsdag den 25. januar 2018, kl. 19:00.
8. Eventuelt
Der var enighed om, at LKO’s vælgermøde i Viemose Egnshus den 6. november 2017 var
en succes, både hvad angår deltagerantal (ca. 100 personer), og den sobre måde, som
mødet blev afviklet på.
Det var især den lukkede skole og manglende tilflytning af yngre personer til området, der
blev debatteret.
Men efterfølgende har vi jo måttet konstatere, at det ved kommunalvalget den 21. november ikke lykkedes at få en eneste lokal kandidat valgt ind i den nye kommunalbestyrelse!
Thomas fortalte kort om sin deltagelse i et ”fyraftensmøde” den 9. november 2017, afholdt
af Vordingborg Kommune, hvor hovedemnet var mulighederne for at bruge de sociale
medier bedre.
Bjørn orienterede om et kommende møde den 29. november 2017 med lederne i Kompetencecentret i Kalvehave – Bjørn og Stig deltager.
Der er modtaget en invitation til et møde i Landsbyforum den 29. november 2017 – Bjørn
og Elsebet deltager.
Der er modtaget en indkaldelse til det årlige administrative stormøde for lokalråd i Vordingborg Kommune den 18. januar 2018 – Thomas, Claus og Poul-Erik deltager.
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