Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 25. januar 2018, 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 23. november 2017
Referatet blev underskrevet af alle de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, uden
bemærkninger.
2. Status økonomi
Elsebet oplyste, at årsregnskabet for 2017 udviste et driftsunderskud på 5.303,87 kr., og at
kassebeholdningen pr. d.d. udgør 7.850,56 kr.
3. Legeplads på havnen
Thomas kommenterede det af ham tidligere fremsendte skitseforslag til en ny legeplads på
Kalvehave Havn – anslået pris ca. 250.000 kr.
Vi blev enige om at medtage dette emne på det kommende møde med Vordingborg Kommunes dialogudvalg.
4. Lys på broen
Poul-Erik vil tage kontakt til det firma, der har udvist interesse i at medvirke til etablering
af den ønskede effektbelysning på Dronning Alexandrines Bro.
Derefter fremsendes snarest en ny ansøgning til Vordingborg Kommune om økonomisk
støtte til projektet inden fondsansøgninger genoptages.
5. Orientering om møde med Sydsjællands og Lolland-Falsters politi
Thomas, Bjørn og Poul-Erik fortalte om deres deltagelse i et møde med politiet den 5. dec.
2017 for kommunens lokalråd, hvor emnet hed ”Borgernært politi”.
Det gik hovedsageligt ud på at få afklaret, om man i de enkelte lokalråd var interesserede i
at få udpeget såkaldte ”Tryghedsambassadører” i /for de respektive lokalområder, som i
et samarbejde med ”Kontaktbetjente” hos politiet skal forsøge at skabe mere tryghed i
lokalbefolkningen via et tættere samarbejde.
Det blev besluttet at invitere politiet til at give en orientering om emnet på LKO’s generalforsamling.
6. Orientering fra lokalrådenes stormøde
Thomas og Poul-Erik orienterede om deres deltagelse i dette årlige møde arrangeret af
Vordingborg Kommune, hvor hovedpunktet var fire workshops med emnerne: Landsbyforskønnelse - Forskønnelse og udvikling af købstæderne - Den gode velkomst og værtskabet Hvorfor skal man flytte til jeres nærområde?
Vi deltog i den første gruppe, og opfordrede Vordingborg Kommune til at gå i gang med at
udarbejde en helhedsplan for Kalvehave by og havn hurtigst muligt.

7. Opfølgning på den kommunale arbejdsgruppe vedr. havnens udvikling
Thomas orienterede om arbejdsgruppen, der blev etableret på et møde den 18. jan. 2017
mellem Vordingborg Kommune og de involverede parter på Kalvehave Havn.
Vi besluttede, at tage emnet med på det kommende dialogmøde med politikerne.
8. Planlægning af dialogmøde i marts
Det blev foreslået at afvikle mødet som et temamøde med max. tre temaer, f.eks.:
1 – Helhedsplan for Kalvehave by og havn.
2 – Forskønnelsesmuligheder i lokalområdet.
3 – Nærdemokratimodellens udvikling.
Datoen for mødet blev (med forbehold for endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen)
fastsat til den 19. marts 2018, kl. 19:00 i Den Gule Stald.
9. Planlægning af generalforsamling i april
De nærmere detaljer vil blive drøftet på næste arbejdsmøde, men datoen for generalforsamlingen blev fastsat til den 19. april 2018, kl. 19:00 i Viemose Egnshus.
Der vil snarest muligt blive bragt en annonce i Sydsjællands Tidende, hvor LKO søger nye
bestyrelsesmedlemmer.
10. Næste møde
Det bliver mandag den 26. februar 2018, kl. 19:00.
11. Eventuelt
Bjørn og Poul-Erik orienterede om deres deltagelse i et trafikbestillingsmøde for div. råd
og nævn hos Vordingborg Kommune den 24. jan. 2018 ang. buskøreplaner for 2019.
Der vil tilsyneladende ikke blive tale om ændringer af stor betydning i forhold til 2018 –
dog fik vi oplyst, at man planlægger at forlænge rute 669 (Lundby-Kalvehave) til ny vendeplads i Kalvehave Havn, i stedet for som nu rundkørslen ved Ny Vordingborgvej.
Bjørn fortalte om sit møde den 29. nov. 2017 med lederen af Kalvehave Kompetancecenter om lokaleforholdene på skolen – for at få belyst eventuelle muligheder for at få genetableret en enhed for folkeskoleelever på de mindste klassetrin.
Det blev oplyst, at alle klasselokaler pt. var i brug – bl.a. af børnehavebørn.
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