Referat fra bestyrelsesmøde i LKO,
Torsdag den 11. August 2016 kl. 19 i den gule stald
Deltagere: Jørgen Grundtvig, Stig Eriksson, Claus Veje, Elsebet
Christiansen og Thomas Finke
Referent: Thomas Finke
1. Status.
Lige før sommerferien meldte formanden og sekretæren sig ud af
betyrelsen. Hvorfor? Hvad er bestyrelsens forklaring til borgerne? Vi
må snarest give en status på maillisten og facebook.
Hovedårsagen er Britta Jørholts ”sygemelding” som følge af Kaj
Flintas retssag mod LKO. Den udløsende faktor er påstande om at
medlemmer af Foreningen Den Gule stald favoriserer Den Gule
Stald i LKO-sammenhæng. Thomas redegjorde for, at der ikke i
hans bestyrelsesperiode kan påvises en sådan favorisering. Der var
enighed om, at dette forhold bør drøftes i medlemsskaren: Kan
medlemmer af LKO’sbestyrelse ikke være aktive i andre foreninger i
lokalområdet?
2. Ny konstituering af formand og sekretær
Det lykkedes ikke at finde en ny formand og det blev besluttet at
afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
danne en ny bestyrelse.
3. Evt. planlægning af ekstraordinær generalforsamling.
Thomas påtog sig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
inden for ca. 1 måned
4. Opfølgning på kommunens tilbagemelding fra dialogmødet den 8.
Marts.
Den positive del er tilbagemeldingen om at man anbefaler
oprettelse af en projektgruppe omkring havnens udvikling med
kommunal deltagelse efter Mernprojektets model. LKO bør
medvirke til at få en sådan projektgruppe op at stå.
LKO’s ønske om at få løftet problematikken omkring ejerskabet af
Den Gule Stald op i økonomiudvalget er ikke imødekommet.
5. Møde om Fibernet i den gule stald den 25. August 2016
Det er Fibias møde. De betaler normal leje for lokalerne og køber
drikkevarer til caféens priser. Thomas og Claus sørger for
opsætning af stole mv.
6. Videre proces for etablering af lys på broen.
Vejdirektoratet udarbejder projekt for vejbelysning og
effektbelysning af buen. Det kommer i udbud sidst på året og de

indkomne tilbud vil vise om begge projekter kan rummes inden for
den afsatte ramme på 2. Mio. Kr. Når resultatet foreligger må vi
tage stilling til hvordan vi evt. kan rejse midler til at få
effektbelysningen. Kommunen har indtil videre været negativ over
for ideen om effektbelysning.
7. Evt.
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