Referat
Bestyrelsesmøde torsdag den 4.2. 2016 kl. 19.00, Søvænget 7

Tilstede: Britta Jørholt (Britta), Thomas Finke (Thomas), Claus Veje (Claus), Jens Aarøe (Jens),
Elsebet Christiansen (Elsebeth, Manuela Rasmussen (Manuela) og Jørgen G. Pedersen (Jørgen)

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Underskrift af referat fra møde den 07.1.2016.
Retssag Kaj Flinta
Status på økonomien d.d.
Godkendelse revideret regnskab og budget
Lys på broen: svar til vejdirektoratet
Frivilligpuljen 2016
Leje af mødelokaler Viemose Egnshus og Den Gule Stald i 2016
Borgermøde den 14.1.16 – referat
Dialogudvalgsmøde 8.3.2016 – planlægning. Dagsorden/emner sendes til Dialogudvalget,
Claus Lynngby- Petersen og Kommunens Info sider i ST.
Trafiksikkerhed ved Brugsen
Toiletbygning drøftet på borgermøde den 14.1.2016.
Næste møde: Torsdag den 3.3.2016
Eventuelt
Kalender: Dialogudvalgsmøde den 8.3.16. Den Gule Stald – salen er reserveret.
Generalforsamling den 7.4.2016 – Viemose Forsamlingshus er reserveret.

Ad 1. Underskrift af referat fra møde den 07.1.2016.
Referatet blev godkendt og tiltrådt af bestyrelsen.
Ad 2. Retssag Kaj Flinta
Thomas har modtaget et mundligt referat fra advokaten, hvoraf det fremgår at dommeren vil vende
tilbage. LOK´s advokat har anmodet om, at KF får en beskikket en advokat, da han p.t repræsenterer
sig selv. Dette er under overvejelse af dommeren.
Ad 3. Status på økonomien d.d.
Elsebeth oplyste at saldoen på kontoen den 28.01.2016 er på kr. 8958,18
Ad 4. Godkendelse revideret regnskab og budget
Revideret regnskab og budget bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
Ad 5. Lys på broen: Svar til vejdirektoratet
Der blev nedsat et udvalg bestående af Thomas Finke og Poul Erik Feldt som repræsenterer LKO.
Britta sørger for tilmelding til møde i vejdirektoratet.
Ad 6. Frivilligpuljen 2016
Thomas overvejer om puljen kan bruges, til den store havnedag den 18. juni 2016.

Ad 7. Leje af mødelokaler Viemose Egnshus og Den Gule Stald i 2016
Ved benyttelse af Viemoses Egnshus er brug af lokaler gratis, det blev besluttet at LOK betaler
kontingentet på kr. 500,- årligt og kontingentet er kr. 600 til Den Gule Stald
Ad 8. Borgermøde den 14.1.16 – referat
Referatet fra borgermødet blev godkendt.
Borgermødet skal bruges til dialog med politikerne.
Til Dialogmødet foreligger der to ting: Det ene er referatet fra borgermødet 14.1.2016, som
videresendes til politikerne i dialogudvalget med de spørgsmål der er formuleret i referatet.
Det andet dokument er dagsordenen til dialogmødet, som Thomas udformer som en annonce, hvor
spørgsmålene til politikerne fremgår.
Ad 9. Dialogudvalgsmøde 8.3.2016 – planlægning. Dagsorden/emner sendes til
Dialogudvalget, Claus Lyngbye-Petersen og Kommunens Info sider i ST.
Dagsorden til dialogudvalgsmøde og annonce til infosiderne færdiggøres af Thomas og fremsendes af
Britta i starten af næste uge.
Ad 10. Trafiksikkerhed ved Brugsen
Der har været afholdt møde med kommunens vejingeniør og Jesper Tofte, der er efterfølgende sendt
et konkret forslag til kommunen.
Ad 11. Toiletbygning drøftet på borgermøde den 14.1.2016.
Det er taget til efterretning, at kommunen ikke vil involveres yderligere i driften af toiletbygningen.
LOK vil ikke påtage sig vedligeholdelse eller at drifte det.
Ad 12. Næste møde: Torsdag den 3.3.2016
Jens melder afbud til det næste møde.
Ad 13. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger.
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