Referat af

Bestyrelsesmøde i LKO den 13.03.2015, kl. 16.00 på formandens adresse
Fremmødte:
Afbud:
Fraværende:
Referent:

Britta Jørholt, Elsebet Christiansen, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt.
Kaj Flinta.
Jørgen G. Pedersen.
Poul-Erik Feldt.

Dagsorden:
1. Samarbejdsproblemer.
Udgangspunktet er de vanskeligheder, den øvrige bestyrelse har haft med Kaj Flinta i det
forgangne år, og som bl.a. medførte, at der af nu tidligere bestyrelsesmedlem Tine Rasmussen, og uden den øvrige bestyrelses viden, blev arrangeret et ”mæglingsmøde” den 18.
september 2014 med deltagelse af udviklingskonsulent Claus Lyngby Petersen fra Vordingborg Kommune.
Mødet resulterede i tilsyneladende enighed om den fremtidige samarbejdsform, som blev
underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Men efterfølgende meddeler Kaj Flinta pr. mail den 18. okt. 2014 bl.a., at han anser mæglingsmødet med Claus Lyngby Petersen som bortfaldet, og at hans fremtidige henvendelser til LKO vil ske gennem Poul-Erik Feldt som fungerende sekretær!
Dette er blot et af mange eksempler på dårlig opførsel af Kaj Flinta, hvorfor dette ikke kan
fortsætte, og konklusionen blev derfor, at problemet må løses på den kommende generalforsamling i LKO.
2. Planlægning af generalforsamling den 09.04.2015 i Viemose Forsamlingshus –
lokale er bestilt.
Ingen bemærkninger til dette punkt.
3. Forslag til dagsorden behandles og godkendes. Dirigent og referent vælges.
Annoncering i Sydsjællands Tidende, hjemmeside, LKO-mailisten og Facebooksiden. Indkøb.
Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået. Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt
ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så den fremlagte dagsorden ændres derfor således,
at det ved navns nævnelse fremgår, hvem der er på valg, hvem der ønsker genvalg, og
hvem der ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Der bliver behov for 2 nye bestyrelsesmedlemmer + 1 ny bestyrelsessuppleant.
Britta har spurgt Jørgen Grundtvig Pedersen og Folke Petersen om de vil genopstille, og
har fået ja. Elsebet har spurgt Bruno Olsen, og har fået ja.
Torben Folke Månsson vil blive foreslået som dirigent, og Poul-Erik Feldt vil blive foreslået
som referent, hvis der ikke findes en anden inden generalforsamlingen.
Det af Poul-Erik udarbejdede forslag til annonce i Sydsjællands Tidende blev godkendt
med en tilføjelse af LKO’s mailadresse.
4. Regnskab kopieres uden budgettal. Regnskab og beretning må ikke offentliggøres,
før de er godkendt/behandlet på generalforsamlingen.
Elsebet udleverede et revideret og underskrevet regnskab for 2014.

5. Forslag til budget 2015. Ifølge vedtægter skal der ikke godkendes noget budget på
generalforsamlingen.
Britta udleverede et forslag til budget for 2015, der blev godkendt efter et par ændringer.
6. Status på økonomien d.d.
Elsebet oplyste, at tilskuddet for 2015 fra Vordingborg Kommune på 18.000 kr. er modtaget, og at beholdningen d.d. er på 20.704,- kr.
7. Evaluering af Dialogmøde den 10.03.2015.
Mødet blev kort omtalt. Der var 41 fremmødte borgere + 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Referatet af mødet afventes inden den 25. ds.
8. Viemose Forsamlingshus. Orientering fra udvalg om møde 04.03.2015.
Britta orienterede om mødets forløb, hvor konklusionen bl.a. blev, at bestyrelserne i de
kommunalt ejede forsamlingshuse skulle svare tilbage til KIF-forvaltningen senest den 14.
marts 2015, om hvorvidt man ønsker at overtage (købe) deres respektive huse eller ej.
9. Opfølgning af besøg på Kompetancecentret.
Britta, Elsebet og Bjørn orienterede om deres besøg på Kalvehave skole den 26.02.2015,
og kunne bl.a. oplyse, at der pt. er 55 elever og 40 ansatte.
10. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Ovenstående referat er godkendt den 24 /3

Britta Jørholt

- 2015.

Elsebet Christiansen

Bjørn Ramnæs

Poul-Erik Feldt

