REFERAT

Bestyrelsesmøde torsdag den 3.12. 2015 kl. 19.00 på Søvænget 7

Tilstede var: Thomas Finke, Claus Veje og Britta Jørholt
Afbud fra: Elsebet, Jens og Manuela
Referent: Britta Jørholt

1. Underskrift af referat fra møde den 05.11.2015: Elsebet mangler
2. Retssag Kaj Flinta: Ved retsmøde den 30.11.2015 blev det besluttet, at sagen
overgår fra Småsag til Civil retssag. LKO’s advokat anmodede retten om at
sagsøger pålægges at engagere en advokat.
3. Status på økonomien d.d.
4. Formandens notat fra Formandsmøde (Landsbyforum) den 30.11.15: Referat
fra mødet tilsendes bestyrelsen, når det fremkommer. Nota fra mødet: Der
var enighed om, at et Lokalråd ikke skal overtage drift og vedligeholdelse af en
kommunal toiletbygning.
5. Kommunens projekt ” Forhave på forkant”: Oplæg fra kommunen blev
fremlagt og kort drøftet.
6. Kommunalt stormøde 6.1.2016: Der tilmeldes 4 til mødet.
7. Borgermøde den 14.1.16: Thomas foreslog forskellige emner til mødet og
udarbejder annonce til Sydsjællands Tidende. Ifølge vedtægterne skal
annoncen offentliggøres 14 dage før mødet. (Ifølge ST den 29.12.2016).
Thomas udarbejder en plakat (ca 25 stk.) som Britta hænger op strategiske
steder. Britta sørger for øl, vand og snacks. Britta skaffer en ordstyrer og er
selv referent. En diktafon kan evt. anskaffes.
8. Dialogudvalgsmøde 8.3.2016 – frister i kommunens mail: Orientering

9. LUP: Thomas lægger brev fra kommunen på vores hjemmeside.
10.Toiletbygning: Elsebet finder ud af hvor flittigt toilettet bliver brugt og
derudover svarer vi kommunen, at vi ikke har økonomi til at påtage os at
vedligeholde kommunens toiletbygning.
11.Trafiksikkerhed ved Brugsen: Trafiksikkerhedsrådet har vedtaget at foretage
en trafiktælling som kan redegøre for hastighederne og trafikmængderne.
LKO fremsætter ønske om trafiktælling på Viemosegade, Langebækgade samt
Bygaden i Gl. Kalvehave.
12.Grøn udviklingsplan 2014: De 15.000 kr. overføres til 2016 og regninger
sendes til Jette Stauner i Kommunen..
13.Næste møde: Torsdag den 7.1.2016: Thomas giver Britta en kode, så hun selv
kan reservere lokale i Den Gule Stald
14.Eventuelt: Jens ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Stig Schæfermann
tilbyder at opstille, formanden kontakter ham. Kommunens ”Indkaldelse af
forslag og idéer til planlægning for vindmøller” samt ”Strategisk Energiplan
2015” blev drøftet.
Kalvehave, den 7.1.2016

Thomas Finke

Claus Veje

Britta Jørholt

