Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
Den 14. april 2015, kl. 19.00 hos Britta Jørholt, Søvænget 7, 4771 Kalvehave
Tilstede: Britta Jørholt (Britta), Thomas Finke (Thomas), Jens Aarøe (Jens) Claus Veje (Claus) Manuela
Rasmussen (Manuela) og Jørgen G. Pedersen (Jørgen)
Fraværende: Elsebet Christiansen
Valg af referent: Manuela blev valgt som referent.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Præsentation af bestyrelsen. Navne, adresser, telf. og mail-adresser
Konstituering (sekretær)
Økonomi
Administration af hjemmeside, Facebook side og nyhedsbreve på LKO-maillisten.
Seminar – hvad er Lokalrådets opgaver (Thomas Finke)
Projekt Kalvehave – plan og byg
LUP
Førstehjælpskurser
Skrotning gl. pjecer
Status Viemose Forsamlingshus
Status Signalmast Havnebestyrelsen
Forslag årets projekter
a. Mulige opgaver fra dialogmøde den 10.03.15
b. Borgermøder. 1. møde i Langebæk Ungdomsskole i samarbejde med borgerforeningen
c. Forretningsorden
d. Vedtægtsændringer
e. Nærdemokratimodellen .
13. Kalender: Plan og Byg den 21.04.2015 kl. 11-12 i Den Gule Stald
14. Næste møde.
15. Eventuelt

Ad. 1. Præsentation af bestyrelsen. Navne, adresser, telefon og mail-adresser
Bestyrelsen præsenterede sig selv kort, og fortalte lidt om deres baggrund, samt hvilke bevæggrunde de
har for at indtræde i bestyrelsen.
Alle kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne blev samtidig tjekket.
Ad. 2 Konstituering (sekretær)
Hele bestyrelsen var enige om, at pege på Manuela som sekretær for bestyrelsen. Manuela påtog sig
hvervet.
Ad. 3 Økonomi
Idet Elsebet var fraværende, oplyste Britta, at hun mener at der er et indestående i banken er på ca. kr.
20.000. Der var enighed om at vente med dette punkt til næste møde.
Det blev endvidere drøftet hvad foreningens midler fra Vordingborg Kommune må bruges til, og det blev
således afklaret at de må bruges til drift af LKO. Der skal ikke aflægges regnskab til kommunen.
Britta sørger for at adgangen til Puljeguiden sendes til alle bestyrelsesmedlemmerne.

Ad. 4 Administration af hjemmeside, Facebook side og nyhedsbreve på LKO-maillisten.
Der var enighed om, at Thomas påtager sig opdateringer af Facebooksiden og websitet.
Britta er stadig ansvarlig for udsendelse af fremtidige nyhedsbreve.

Ad. 5 Seminar – hvad er Lokalrådets opgaver (Thomas Finke)
Thomas redegjorde for Lokalrådets opgaver, ligesom hvilke opgaver der ikke henfører under Lokalrådet.
Han vil evt. på et senere tidspunkt afholde et seminar om dette.
Thomas har udarbejdet et kort over LKO’s område, som bør suppleres med seværdigheder, cykelruter
mm. Det er ikke LKO’s opgave og udarbejde de forskellige projekter i området. Det er LKOs opgave og få
projekterne til at hænge sammen.

Ad. 6 Projekt Kalvehave – plan og byg
Thomas fortalte om LUP, samt redegjorde for de arbejdsopgaver LOK har omkring LUP.
Oplyste om, hvor stort et område LUP dækker og LOK kan/bør påpege og markere cykelstiruter og øvrige
seværdigheder indenfor LUPs område.
Thomas oplyste endvidere, at der er mange ildsjæle i vort område, der kan bruge tid på at påpege
styrker og seværdigheder i området.
Der var enighed om vigtigheden af at gøre Kalvehave til så attraktivt et sted, at det vil tiltrække
tilflyttere og turister.
Ad. 7 LUP
Formålet med et LUP-koncept er, at give lokalrådene et arbejdsredskab til, hvordan de kan arbejde med
at lave en lokale udviklingsplan, som beskriver borgernes ønsker til hvordan at deres lokalområde skal
udvikles.
Vi skal på næste bestyrelsesmøde drøfte hvordan vi supplerer vores nuværende LUP, så den kan danne
grundlag for projektansøgninger til fonde og kommunen. Alle bedes læse op på LUP-konceptet, som
findes på kommunens hjemmeside.

Ad. 8 Førstehjælpskurser
Der er enighed om, at LKO ikke har ressourcer til at deltage i projektet. Britta meddeler Dansk
Folkehjælp dette.

Ad. 9 Skrotning gl. pjecer
Der var enighed i bestyrelsen om, at de gamle pjecer destrueres. Thomas udarbejder udkast til ny pjecer,
når han har modtaget alt tidligere materiale til pjecerne, og Britta har indskrevet alt tekst fra de gamle.
Ad. 10 Status Viemose Forsamlingshus
Britta orienterede om status på Viemose Forsamlingshus.
Efter en høring foreligger nu udtalelser fra de kommunale forsamlingshuse, som indeholder 3
hovedbudskaber:
•
•
•

Ingen har takket ja til muligheden for at overtage huset for fx 1 kr.
Alle ønsker at fortsætte deres nuværende praksis.
Alle har udtrykt ønsker om dialog med administrationen for at udrede de detaljerede forhold for
det enkelte hus inden endelig stillingtagen.

Administrationen har opstillet mulige modeller samt forslag til tidsplan for den videre proces:
•
•
•
•

Model
Model
Model
Model

1:
2:
3:
4:

Forbliver kommunalt - Status quo
Status quo med harmonisering af driftstilskud
Omdannelse til private forsamlingshuse
Omdannelse til kommunale aktivitetshuse

Deadline for forslag er den 8. juni d.å. og det behandles i byrådet i august 2015.
Ad. 11 Status Signalmast Havnebestyrelsen
Britta orienterede om sagen, som er blevet varetaget af et tidligere bestyrelsesmedlem.
Der var enighed om, at det er et kommunalt anliggende, hvorfor Britta overdrager sagen til
Havnebestyrelsen og Vordingborg Kommune.

Ad. 12 Forslag årets projekter
a. Mulige opgaver fra dialogmøde den 10.03.15
Britta orienterede om dialogmøde af den 10. marts 2015 - referatet kan læses på
hjemmesiden - og kom bl.a. ind på nedlæggelse af toilettet på P-pladsen på Strandvej i
Kalvehave, som hun har haft opslag om, om der er frivillige der fremadrettet vil forestå
rengøringen og vedligeholdelsen af toilet og bygning. Der har været 2 henvendelser fra
frivillige som gerne overtager rengøringen, mod at materialeudgifterne bliver dækket.
Dette har Britta forelagt Vordingborg Kommune, som endnu ikke har svaret på
henvendelsen.
Ønsket om hastighedsbegrænsning til 40 km/t på Kalvehave Havnevej, blev
drøftet, og det blev aftalt at Jens vil arbejde videre med dette.
Vedligeholdelsespligten af kompasrosen udstyret med fire kompaskoste i rundkørslen
i Kalvehave bliver tilsyneladende ikke overholdt, da kompasrosen efterhånden er
forsvundet og kostene er nedslidte. Det blev aftalt at LKO v/ Britta kontakter
vejdirektoratet for dette.
b. Borgermøder. 1. møde i Langebæk Ungdomsskole i samarbejde med
Borgerforeningen
Der var enighed om, at det er en god ide og skal fortsætte. Britta kontakter
Borgerforeningen for aftale af det videre forløb.
c. Forretningsorden
Det blev aftalt, at Britta udarbejder udkast til ny forretningsorden.
d. Vedtægtsændringer
Der var enighed om at vedtægterne skal gennemgås. Manuela udarbejder udkast til
drøftelse.
e. Nærdemokratimodellen
Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Ad. 13 Kalender
Plan og Byg den 21.4.2015 kl. 11-12 i Den Gule Stald
Dem fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage, kommer til mødet for at blive orienteret.
Borgermøde tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 – 20.30 i Den Gule Stald
Vordingborg Kommune indbyder. Det fælles Borgermøde omhandler ”Projekt Kalvehave”. Et forsøgs- og
udviklingsprojekt til Kalvehave med et Projektkontor i Den Gule Stald. På Projektkontoret sidder en
medarbejder fra Kommunen på tirsdage og torsdage kl. 11-15 fra april til december 2015.
I maj 2015
Vil der blive indbudt til en række Fyraftensmøder med henblik på at udvikle By - og livskvalitet i
Kalvehave.
Ad. 14 Næste møde.
Der var enighed om, at bestyrelsesmøde så vidt muligt skal afholdes én gang månedligt. Indtil videre
afholdes møderne hos Britta.
Ad. 15 Eventuelt
Jørgen oplyste, at dæmningen under broen er helt utilgængelig for færdsel p.t.
Referent
Manuela Rasmussen

