Dagsorden for lokalrådet for Kalvehave og omegn´s møde den 17/4 i Viemose
forsamlingshus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Underskrift af referat fra generalforsamling 3/4 19 og konstitueret møde
Økonomi
Møde i alliancen
Skal vi holde vælgermøde
Hvordan kan vi bruge penge til div projekter i foreninger
Hvordan promoverer vi lko evt fællesspisning
Næste møde
Evt.

REFERAT
Deltagere: Claus Veje(Formand), Per Antonsen(bestyrelsesmedlem), Frederik Backhaus
(Sekretær og bestyrelsesmedlem)
1 - Underskrift af referat fra generalforsamling 3/4 19 og konstitueret møde
Tidligere sekretær Hanne Jørgensen deltog ikke, så der kunne ikke underskrives referat
fra generalforsamling og konstituering i den Gule Stald.
Det blev aftalt at nyvalgte sekretær, Frederik Backhaus, tager kontakt til Hanne for at få
diktafon med optagelse fra generalforsamling og konstituering. Ny sekretær laver kort
referat fra generalforsamling.
2 - Økonomi
Økonomien har aldrig været bedre, da der er overskud for 2018, og tilskud er fordoblet i
2019. Saldoen udgør således 48.040
3 - Møde i alliancen
Sekretær og bestyrelsesmedlem Frederik Backhaus, gav et kort referat fra møde hos
alliancen mod Lindholm Udrejsecenter.
På mødet blev der fremlagt diverse planlagte aktiviteter med presse fra ind- og udland,
og diskuteret hvilke nye tiltag der kunne iværksættes.
Af hensyn til alliancens arbejde refereres der ikke yderligere i nærværende referat.
4 - Skal vi holde vælgermøde
Formand stillede forslaget om at gentage de tidligere yderst succesfulde vælgermøder til
folketingsvalg, EU-valg og kommunalvalg.
Der var bred opbakning til forslaget, og det blev aftalt at Per Antonsen organisere
vælgermøde til det kommende folketingsvalg, som han tidligere har gjort for lokalrådet
for Kalvehave og omegn.
Det blev desuden aftalt at lokalrådet står for kaffe i forsamlingshus hvor
valghandlingerne foregår.

5 - Hvordan kan vi bruge penge til div projekter i foreninger
Indledningsvist blev LUP (Lokal Udviklings Plan) for Kalvehave skrinlagt, i lyset af
udrejsecenter Lindholm. LUP tages op til fornyet overvejelse såfremt en ny regering
skrinlægger planerne, eller projektet stoppes på anden vis.
Realiseres udrejsecenter Lindholm, laves en ny LUP for Kalvehave.
Formand stillede forslag om at støtte foreningsarbejdet i Kalvehave. Dette var der bred
enighed om, og det blev også vedtaget at holde endnu et folkecafe arrangement for
borgerne.
Menuen var alle enige om. Traditionel dansk mad når det er bedst. Pris for
arrangementet blev fastlagt til 75 kr. Al overskud gives til forsamlingshuset.
Datoen blev fastlagt til fredag den 1. november.
Sekretær stillede forslag om at lokalrådet for Kalvehave og omegn tager
klimadagsordenen alvorligt, med reference til Gretha Thunberg. De voksne skal gøre
noget ved sagen NU!
Forslaget går i korthed ud på at give hver borger et gratis træ, som plantes i egen have
eller hvor det er muligt.
Eneste krav for at få et træ, er at borgeren sender billede af det plantede træ, før og
efter plantning, og at dette gentages hvert år. Dette giver lokalrådet mulighed for at følge
træernes vækst år for år, og sættes klimatal på initiativet. Til at håndtere billeder og data
sætter sekretær et system op for bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Per Antonsen foreslog at initiativet skulle henvende sig til unge og
børn, for at understøtte det nødvendige engagement fra borgerne. Dette var der
ubetinget tilslutning til.
Perspektivering: Vordingborg kommune kan rulle ordningen ud i hele kommunen, det
samme kan staten.
Det kan også rulles ud i en form hvor selv Gretha vil få våde øjne. Skattesystemet kan
snildt indrettes således, at der opnås en skattemæssig fordel ved at plante nye træer.
Byboere skal også med skattemæssig fordel kunne investere i landbrugsjord til
beplantning af skov.
Sekretær laver pressemeddelelse om initiativet, som godkendes af bestyrelse inden
offentliggørelse.
6 - Hvordan promoverer vi lko evt fællesspisning
Dette punkt blev udsat til næste møde.
7 - Næste møde
Dato blev fastlagt til den 15/5, og det skal foregå i den gule stald.
8 - Evt.
Formand fortalte om lokalrådenes fællesmøde om fremtiden for alle lokaludvalg i
Vordingborg kommune.

Grundet manglende kendskab og opbakning fra borgerne om lokalrådenes arbejde, blev
der af embedsværket foreslået, at næste års budget skulle skæres ned til 5.000 pr. år.
Dette er bestyrelsen oprørt over, ligesom alle øvrige lokalrådsformænd.
Bestyrelsen blev enige om at gøre et stort arbejde i det kommende år, for således at få
argumentationen på plads, så det nuværende årlige tilskud på 36.000 kan bibeholdes.
Herudover tager bestyrelsen kontakt til kommunens ansvarlige politikere, samt skriver
indlæg i lokalpressen om den planlagte slagtning af lokalrådene i vordingborg kommune.
Bestyrelsen er enige om at det tværtom handler om at styrke det lokale demokrati, men
at det forudsætter at lokalrådene får tilstrækkelig medindflydelse i kommunens
beslutninger om budgetter og initiativer.
Ingen reel politisk indflydelse, ingen engagement!
“Og hvornår har en almindelig borger deltaget i nogetsomhelst på rådhuset”, var
afsluttende bemærkning fra formand.

