REFERAT AF LKO`S EKSTRA INDKALDTE BESTYRELSESMØDE,
TORSDAG DEN 2 JUNI 2016 KL.19:00, DEN GULE STALD
Fremmødte : Britta Jørholt, Thomas Finke, Claus Veje, Stig Schæfermann samt
inviteret gæst, tidligere bestyrelsesmedlem Poul-Erik Feldt.
Indledende begrundelse for det ekstra indkaldte bestyrelsesmøde :
Den 21 Maj 2016 foreslog bestyrelsesformand, Britta Jørholt ved udsendelse af mail
til bestyrelsesmedlemmerne, at der afholdes et ekstra bestyrelsesmøde den 2 Juni
2016 kl 19:00 i Den Gule Stald. Næste bestyrelsesmøde var ellers først planlagt til
afholdelse den 4 August 2016 .
Begrundelsen for det ekstra bestyrelsesmøde var, at det var vigtigt at opnå enighed
om i gang værende projekter, så som ”lys på broen”, 2 borgermøder i August (18/816 vedr. Lys På broen, samt Fibia info borger møde 25/8-16) som bla. Stig havde
udtrykt bekymring om, at man afholder 2 borgermøder med blot en uges
mellemrum.
Desuden var der afgørende nyt i retssagen anlagt af en borger mod lokalrådet og
sidst skulle nogle ændrings forslag i vedtægterne diskuteres.
Der var tilslutning fra bestyrelsesmedlemmerne til at afholde det ekstra
bestyrelsesmøde. Tidligere bestyrelsesmedlem Poul-Erik Feldt var inviteret fordi han
er dybt arrangeret sammen med Thomas Finke i projektet omkring ”Lys på Broen”
og tilsluttede sig også bestyrelsesmødet som herefter blev en realitet.
DAGSORDEN :
1. Lys På Broen :
Thomas fremlagde eksempler på de skitseforslag der var udarbejdet omkring Lys på
broen med fokus på, at der er lys på cykelstierne og en effektbelysning af buen. Der
er en tidsfrist for beslutningen for det endelige skitseforslag (1/9-16) da arbejdet
påbegyndes umiddelbart efter afslutning på renoveringen af broen som er planlagt
til at være færdig i December 2016. Lys på broen skal efter planen stå færdig i 2017.
Budget for belysning af broen er 2 millioner kroner, og Thomas har spurgt RAMBØLL
hvad man kan få for de 2 millioner kroner. Der er d.d. endnu ikke modtaget svar fra
RAMBØLL.
Da der er en del forslag på belysningen, ville Thomas gerne hører borgernes mening,
derfor borgermøde den 18/8-16.

Poul-Erik fremlagde hvad der er sket siden man ansøgte om at få lys på broen, bla.
At man ansøgte hos både tidligere og nuværende transport minister.
Herunder også, at Vordingborg Kommune´s Teknik & Miljø, allerede i 2014 havde
meddelt, at de ikke ønsker at pålægges vedligehold af belysning på broen.
Det samlede projekt og vedligehold skal altså findes inden for det rådigheds beløb
der er til overs efter renoveringen af broen, de 2 mill. Kroner, hvis Vordingborg
Kommune fastholder, at de ikke ønsker at vedligeholde udgifterne til belysningen.
Omkring projektet har Lokalrådet sendt nogle forespørgsler til både RAMBØLL og
VEJDIREKTORATET, ingen af disse forespørgsler er endnu besvaret.
Bestyrelsen blev enige om, at alle de projekter der er mulige omkring belysningen
Inden for den økonomiske rådigheds ramme skal være indhentet før det eventuelt
fremlægges for borgerne.
Thomas vil rykke RAMBØLL og VEJDIREKTORATET for svar på de forespørgsler der er
fremsendt.
Borgermødet den 18 August 2016 vil indtil da stå ”åbent”….til afholdelse eller udsat
(punkt 7 på dagsordenen).
Efter debatten om ”lys på broen”, forlod Poul-Erik Feldt mødet, og vi takker for hans
deltagelse.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 3 Maj 2016 :
Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
3. Økonomi :
Kasserer Elsebet Christiansen havde på forhånd meldt afbud til bestyrelsesmødet,
men har i en mail til formand Britta, meddelt, at det indestående beløb på konto
d.d. er
Kr. 21.551,79
4. Retssag Kaj Flinta, afslutning :
Lokalrådet har fået meddelelse fra vores advokat om, at Kaj Flinta har trukket
retssagen tilbage og at den verserende sag anlagt mod lokalrådet derfor har fundet
sin afslutning. Dette fremgår også i udskrift fra Retten.

Britta har udarbejdet en skrivelse om dette som udsendes til borgere på LKO´s
mailingliste.
5. Fibia :
Der var enighed om, at 2 borgermøder med kun 1 uges mellemrum måske blev for
meget. Det blev derfor aftalt, at såfremt borgermødet omkring lys på broen fortsat
skal afholdes den 18/8-16, vil man udsætte info borger mødet med Fibia (fibernet)
til September 2016 .
6. Vedtægtsændringer :
Britta ønskede at hører bestyrelsesmedlemmernes mening omkring ændring af
vedtægterne for medlemskab og stemmeret for ejere af ejendomme som ikke har
fast bopæl i kommunen. Dette kunne bestyrelsesmedlemmerne godt tilslutte sig, og
det blev aftalt at Britta og Stig sammen udarbejder forslag til vedtægtsændring der
kan blive fremsat ved en ekstra ordinær generalforsamling.
Britta foreslog at den ekstra ordinær generalforsamling snarest og evt. i forbindelse
med kommende borgermøde skulle finde sted, men Thomas stod uforstående over
for hvorfor at den vedtægtsændring skulle hastes igennem og foreslog at vente til
den næste ordinære generalforsamling hvilken der var tilslutning til fra de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Omkring vedtægtsændring for LUP´en som et fast punkt på dagsordenen ved
fremtidige ordinære generalforsamlinger, var der enighed herom.
7. Borgermøde Den 18 August 2016 :
Se dagsordenen punkt 1 og punkt 5
8. Næste bestyrelsesmøde :
Næste bestyrelsesmøde, Torsdag Den 4 August 2016 kl. 19:00 i Den Gule Stald og
som blev aftalt ved bestyrelsesmødet den 3 Maj 2016, fastholdes.
9. Eventuelt :
Britta fremlagde en skrivelse fra Trafiksikkerhedsrådet vedr. Trafiksikkerhed på
Kalvehave Havnevej, men man afventer forsat en trafiktælling for at se behovet for
en øget indsats for trafiksikkerheden, særligt i forhold til farten omkring

lokalbrugsen hvor folk ofte skal over vejen, en sag som lokalrådet tidligere
påbegyndte.
Britta oplyste, at efter godt 400 pjecer om lokalrådets arbejde er uddelt i
lokalområdet, har 12 borgere til d.d. tilmeldt sig mailinglisten.
Thomas oplyste om det fortsatte arbejde on en turist-info for cykelturister hvor der
nu er lavet et cykelkort over Kalvehave og omegn.
Britta oplyste, at man kan søge LUP-midler og at vi burde søge penge til forestående
projekter. Thomas foreslog at vi ansøgte om et tilskud til ”lys på broen” og han vil
selv undersøge om det er muligt at søge midler til dette projekt.
Processen omkring ansøgning af overtagelse af Den Gule Stald vil Thomas kontakte
Claus Lyngby Petersen og aftale et møde for at få gang i den videre proces.
Thomas spurgte hvad lokalrådet gør på Kalvehave Havnedag den 18 Juni 2016, feks.
I forhold til at reklamerer for Lokalrådet og dets arbejde.
Der var ikke planlagt noget, men der er i forvejen plancher og pjecer omkring
lokalrådet, så det blev aftalt at lokalrådet står ved Den Gule Stald på Kalvehave
Havnedag fra klokken 11-16 med plancher og en repræsentant for lokalrådet
således at der kan svares på spørgsmål der evt. stilles af borgere.
Stig påtog sig opgaven.
Mødet blev herefter hævet.
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