Fwd: Referat arb.møde nr. 1
19. juli 2018 | 14.29 | 12 KB
Fra:
Thomas Finke <thomas. nke@me.com>
Til:
lko@kalvehavelokalraad.dk

Start på videresendt besked:
Fra: Knud Bondesen <knudbondesen@mail.dk>
Emne: Referat arb.møde nr. 1
Dato: 18. juli 2018 kl. 19.45.06 CEST
Til: Thomas Finke <thomas. nke@me.com>

---------- Videresendt besked ---------Fra: Jette Greisgaard <j.greisgaard@gmail.com>
Dato: 21. maj 2018 kl. 22.21.01 +02.00
Emne: Arbejdsmøde 17/5-2018
Til: lko@kalvehavelokalraad.dk
Alle i bestyrelsen var mødt op.
Formand Knud Bondesen informerede om et møde på Møn 26/4 for hele kommunens lokalråd. Især blev
nævnt lokalforums generalforsamling 30/5 i baghuset ved Bio Bernhard Præstø. Knud deltager.
2/5 holdt Knud og Thomas Finke et lille møde hvor formandsposten blev overdraget,
Thomas orienterede om lysmaster og effektlys på broen, Strandparken samt legeplads på havnen.
Nøgler til udhængskab,og postkasse ved dagli brugsen blev overdraget, der var ingen forslag i kassen.
12/5 Knud til møde med Thomas Finke og Poul Erik Feldt især om effekt belysning. Knud har forslag om
mere enkelt effektlys. Vi skal undersøge muligheder og pris , det sørger Hanne for.
Strandparkprojektet er faktisk gået i stå. Der skulle komme noget nyt fra Vordingborg kommune
vedrørende havneudvalg. Vi afventer.
Hele bestyrelsen skal have adgang til mailkonto.
Elsebeth har adgang til netbank.
Formand skal have adgang til konto-kik
Thomas skal overdrage mail listerne, vi afventer svar.
EVT:
Vedr. indbrud i Kalvehave og møde med politi som Hanne havde arrangeret. Hanne skal sende avis
artikel til Jette til hjemmesiden.
Alle skal huske at sende mail til Knud om emner under evt..
Vi skal have økonomi som punkt hver gang.
Havnens dag d. 9/6:
Vi skal have en stand hvor vi skiftes til at stå i løbet af dagen for at vise ansigt udadtil.. Claus vil ﬁnde
nogle plancher som vi har liggende.
Vi besluttede at lade legeplads projektet ligge en periode.
Knud vil tale med Kalvehave brugs om vareudbringning, samt dialog iforbindelse med generalforsamling,
for at få ﬂere folk i tale.
han vil også kontakte ældreforeninger vedr. indkøbsmuligheder og andre behov.
Vedr. Færgegården. Hanne vil undersøge noget om Veteranforeningen.
Jette tager kontakt til borgerforeningen i Langebæk vedr.arrangementer og samarbejde.
Næste arbejdsmøde hos Hanne 20/6

