Referat af møde i Kalvehave og Omegns Lokalråd den 12. nov. 2018 hos
Elsebet.
Til stede var: Elsebet, Claus og Hanne (på det forrige møde meldte Knud Bondesen og Jette
Greisgaard sig ud af lokalrådet).
Ovenstående resulterede i, at lokalrådet i dag måtte rekonstrueres: Midlertidig formand: Claus
Veje, Elsebet Christiansen fortsætter som kasserer og Hanne Jørgensen blev midlertidig sekretær.
Vi vil få rettet ovenstående på vores hjemmeside og hos Vordingborg Kommune.
Elsebet vil kontakte Thomas Finke og høre, om han vil fortsætte som webmaster (ajourføre Facebook og lokalrådets hjemmeside).
John Kaarsberg fra Vordingborg Kommune er lokalrådets kontaktperson ved kommunen. Elsebet
har haft kontakt med John, som kunne oplyse os om, at der ikke er noget i vejen for, at vi kan
”køre” lokalrådet videre med os 3 medlemmer til næste generalforsamling, som vi planlægger at
afholde i Den Gule Stald den 3. april 2019 kl. 19.00 (Elsebet booker Den Gule Stald).
Vi havde inviteret John Kaarsberg med til vores arbejdsmøde i dag, men John var forhindret i at
deltage.
Effektlys på Dronning Alexandrines Bro blev diskuteret. – Foreløbig er denne opgave sat i bero, da
Hanne har haft møde med borgmester Mikael Smed, hans udviklingsdirektør og elinstallatør Lars
Bang, som var en potentiel ”entreprenør” på opgaven. – Vi har fået følgende tilbagemelding fra
borgmesterens sekretær: ”Jeg skal på vegne af borgmester Mikael Smed meddele, at han ikke
tror, der er nogen, der er direkte imod, men at det vil medføre udgifter, også efter etablering, og
kender derfor ikke omfanget, hverken etableringsmæssigt eller driftsmæssigt, så p.t. er det faldet
pga. det”.
Claus kunne oplyse, at også Luftfartsstyrelsen skal høres, hvis vi kommer så langt, at der er
mulighed for at etablere effektbelysning på broen. – Vejdirektoratet har meldt ud, at de ikke agter
at bruge flere penge, end de allerede har brugt, på projektet.
På et endnu ikke fastlagt tidspunkt skal broen males. I den forbindelse kunne det være fint, hvis en
evt. effektbelysning på broen kunne monteres samtidig, da man så kunne undgå ekstra udgifter til
lift og evt. kran.
Hanne (sikkert efter råd fra Knud Bondesen) er inviteret til møde med Lions Club i deres klubhus i
Tolstrup den 15. nov. 2018.- Iflg. Lions’ præsident, Jens Nielsen, er mødet et orienteringsmøde,
hvor Lions Club vil orientere lokalrådet om nogle hemmelige planer, de har med et arrangement,
de vil afholde på Kalvehave Havn i sommeren 2019 (Hanne har spurgt Jens Nielsen, om vi alle 3 i
lokalrådet må deltage i mødet, men fik det svar, at kun 1 person er velkommen til at deltage).
Hanne har besøgt Troels Permin, Søvænget, for at høre, om Troels kunne være interesseret i at
blive den nye formand for lokalrådet. – Troels var bestemt ikke afvisende, men fik lidt betænktningstid, og vi aftalte, at Troels vil give en tilbagemelding til Elsebet.
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Der skal afholdes dialogmøde den 28. febr. 2019 i Viemose Egnshus (Hanne booker lille sal),
hvor lokalrådet mødes med nogle politikere, for at diskutere fremtidsplaner.
Claus synes, den måde, sidste dialogmøde blev ”kørt på”, var fin.
Den 16. januar 2019 afholder vi formøde i Den Gule Stald (Elsebet booker). – Dette er et
formøde til dialogmødet, som afholdes den 28. februar 2019.
Vi skal/vil indkalde beboerne til ovennævnte formøde. Dette vil blive offentliggjort ved opslag i
brugsen og i et skab ved brugsen (Claus har nøgle til dette skab).
Elsebet kontakter Thomas Finke vedr. hans rolle som webmaster og offentliggørelse af de ting, vi
ønsker offentliggjort.
Claus oplyste, at der (i modsætning til hvad Knud Bondesen tidligere har oplyst) er mange
projekter i gang i lokalrådet, idet der foreligger en lokal udviklingsplan, som Thomas Finke har
lavet. I denne plan indgår f.eks. sammenhængende cykelsti mellem Kalvehave og Stensved.
Det blev aftalt, at Hanne mailer dette referat til Claus og Elsebet, og Elsebet sender det videre til
Thomas Finke.
På nærværende møde talte vi også om, at hvis man stiller op som suppleant, må man også være
villig til at træde ind, hvis behovet opstår.

Referent: Midlertidig sekretær Hanne Jørgensen

