Referat af

Ordinær generalforsamling i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO)
torsdag den 19. april 2018, kl. 19:00 i Viemose Forsamlingshus
Formanden for Lokalrådet, Thomas Finke bød velkommen til de 17 fremmødte, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, og henviste til den udsendte dagsorden ( kan ses på LKO’s hjemmeside:
www.kalvehavelokalraad.dk ).
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Henrik Holmer blev foreslået som dirigent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Poul-Erik Feldt blev foreslået som referent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Dorte Guldbrandt og Per Riis blev foreslået som stemmetællere, og blev begge enstemmigt valgt
uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik den gældende dagsorden og kunne oplyse, at der ikke var fremsendt forslag
til behandling.
Pkt. 2: Formandens beretning
Formanden aflagde herefter på bestyrelsens vegne beretning for perioden siden generalforsamlingen i 2017 og knyttede nogle supplerende bemærkninger til de enkelte punkter (beretningen var
inden generalforsamlingen udsendt via LKO’s mailliste, og vil blive lagt på LKO’s hjemmeside).
En deltager spurgte, om der var blevet arbejdet med en eventuel genåbning af Kalvehave Skole?
Thomas Finke svarede, at emnet bliver nævnt over for politikerne ved enhver passende lejlighed,
som f.eks. valgmødet i december 2017 og dialogmødet i marts 2018.
Bjørn Ramnæs supplerede med at fortælle, at han selv havde besøgt skolen og talt med ledende
personer der for at høre om mulighederne herfor. Det afslørede bl.a., at det sandsynligvis ikke
havde de bedste udsigter, og at børnehaven også havde problemer med at fastholde børnetallet.
Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og denne blev herefter taget til
efterretning.
Pkt. 3: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasserer Elsebet Christiansen gennemgik det reviderede regnskab for 2017, der udviste et underskud på 6.724,72 kr., og en egenkapital på 6.590,56 kr. (regnskabet var inden generalforsamlingen
udsendt via LKO’s mailliste, og vil blive lagt på LKO’s hjemmeside).
En deltager spurgte, hvorfor kørselsudgifterne var så høje?
Elsebet Christiansen og Thomas Finke svarede samstemmende, at det primært var kørsel til advokat
i København i forbindelse med Kaj Flintas retssag mod Lokalrådet, og kørsel til Vejdirektoratet i forbindelse med genetablering af lys på Dronning Alexandrines Bro.

Der var ikke flere spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, hvorfor dirigenten konstaterede, at
dette herefter var godkendt.
Budgettet for 2018 var opstillet sammen med regnskabet, men skal ifølge vedtægterne ikke godkendes af generalforsamlingen, og er derfor kun til orientering.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.
Pkt. 5: Valg til bestyrelse og 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen var Thomas Finke, Poul-Erik Feldt og Bjørn Ramnæs (ingen af dem ønskede
at genopstille).
Der blev i stedet for foreslået Knud Bondesen, Jette Greisgaard og Hanne Jørgensen.
Alle tre blev enstemmigt nyvalgt for en 2-årig periode.
På valg som suppleanter var Jørgen Grundtvig og Stig Eriksson (ingen af dem ønskede at genopstille).
Der blev i stedet for foreslået Dorte Guldbrandt (som 1. suppl.) og Per Antonsen (som 2. suppl.)
De blev begge to enstemmigt nyvalgt for en 1-årig periode.
Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant
På valg som revisor var Jesper Bisgaard (genopstiller).
Jesper Bisgaard blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.
Som revisorsuppleant blev foreslået genvalg af Karin Post (der ikke selv var til stede), hvilket blev
enstemmigt vedtaget.
Det er efterfølgende konstateret, at der her blev begået en fejl, idet Karin Post ikke var blevet valgt
som revisorsuppleant på LKO’s generalforsamling i 2017, og derfor ikke kunne genvælges.
I 2017 blev Folke Petersen valgt som revisorsuppleant, og han har nu efterfølgende accepteret at
fortsætte i endnu en 1-årig periode.
Pkt. 7: Status for den lokale udviklingsplan LUP
Formanden kunne fortælle, at der ikke var fremkommet nogen nye forslag til emner, der ønskes
indarbejdet i LUP’en, hvorfor den vedtagne LUP fra oktober 2017 stadig er gældende.
Pkt. 8: Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål vedr. den manglende brobelysning.
Disse blev af Thomas Finke og Poul-Erik Feldt besvaret så godt, som det var muligt - bl.a. at
Vejdirektoratet endnu ikke var i stand til at udmelde en dato for opsætning af nye lysmaster.
Der var også et spørgsmål vedr. etableringen af en sandstrand ved Den Gule Stald i Kalvehave.
Thomas Finke svarede, at denne tilsyneladende nu må opgives helt, da der ikke kan skaffes finansiering til projektet.

Der var ikke flere indlæg eller spørgsmål, og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen
med tak for god ro og orden.
Formanden takkede de fremmødte for positiv medvirken, og dirigenten for god ledelse af mødet.
-----------Mødet sluttede kl. 20:10.
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