Formandens beretning for 2015/16
Bestyrelsen har ændret forretningsordenen således at formandens beretning løber fra valgperiode til valgperiode – i stedet for kalenderåret.
Orientering fra LKO. Når der indløber nyheder, ønsker om annoncering af arrangementer m.v. udsender vi dem til LKO-maillisten, hvor der nu står 106 borgere.
Der er ikke nogen fast termin for udsendelsen. Vi lægger vægt på, at der kun udsendes meddelelser som borgerne selv ønsker. Meddelelserne sendes krypteret
og Mail-listen må kun bruges af LKO.
Lys på broen. Det lykkedes at få Transportministeren til at få Vejdirektoratet til at
opsætte en eller anden form for belysning på Broen. LKO har deltaget i et møde
med Vejdirektoratet og konsulentfirmaet Rambøll. Thomas Finke havde medbragt
et forslag og Vejdirektoratet arbejder videre med sagen. Der var mange love og
regler der skulle overholdes og det forventes, at der tændes for kontakten i foråret 2017. Budgettet er fastsat til omkring 2 mil. kroner.
Viemose Forsamlingshus (egnshus). Det lykkedes at forhindre kommunens salg af
Forsamlingshuset som fik status af Egnshus. Kommunens politikere og embedsmænd gjorde et godt stykke arbejde og afholdt møder hvor borgerne blev hørt.
Forsamlingshusets bestyrelse indgik derefter i forhandlinger med Kommunen om
den fremtidige økonomiske drift. LKO’s opgave var tilendebragt og vores 3mandsudvalg blev nedlagt.
Grøn udviklingsplan 2014. Det lykkedes ikke at få anvendt de 15.000 kr. i 2015 og
beløbet er lovet overført til 2016. Beløbet skal bruges til cykelruter, vandreture
m.v. Beløbet bliver ikke udbetalt til LKO, men bruges af Kommunen. Thomas samarbejder med kommunen om projektet.
Lokal udviklingsplan (LUP). 2015 blev så året hvor vi langt om længe fik udarbejdet en brugbar LUP som Kommunen har rost i høje toner. Og jeg vil takke Thomas
Finke for det flotte resultat.
Udviklingsprojekt Kalvehave. LKO deltog i møder, hvor ideer og forslag blev diskuteret. Det foreløbige resultat har udmøntet sig i oprettelse af en Familieklub. Ejeren af Stationsbygningen i Kalvehave har indgået aftale med Landsbypulje i forhold til renoveringstilskud af facade. Ejer er gået i gang. Vordingborg Kommune
Forsøgs – og udviklingsprojekt Kalvehave har lukket kontoret i Den Gule Stald.
Kommunen oplyser, at Projektet nærmer sig sin afslutning og kommunen skal nu

bruge tid på færdiggørelse af de skriftlige opgaver der er knyttet til projektet
blandt andet en Kulturarvsscreening af Kalvehave, Gl. Kalvehave og Viemose. I
den forbindelse vil der den 28. april 2016 blive indbudt til et Borgermøde om Kulturarv. Derudover vil der i juni blive afholdt en lille afslutningsfest for Projektet.
Fibernet. På borgermødet den 14.1.2016 blev det besluttet at indhente oplysninger om interessen hos borgerne for oprettelse af fibernet (Fibia). Der blev nedsat
en arbejdsgruppe på 3 personer som arbejder videre med projektet.
Høstmarked. LKO havde i år en fin stand med fremvisning af lysbilleder fra området. Markedet var som sædvanligt velbesøgt. Steen Werning har oplyst, at høstmarked vil fortsætte – så længe der er interesse for det.
Kystsikring ved Kalvehave Strand. Efter en storm skred et stykke af skrænten og
Strandstien i havet. På henvendelse til kommunen har vi fået oplyst, ” at administrationen vil ansøge Kystdirektoratet, om kystsikring på den strækning der er
mest udsat langs kysten ud for sommerhusområdet i Kalvehave. Der kan naturligvis først etableres yderligere kystsikring, når der foreligger en tilladelse til dette
fra Kystdirektoratet. Den strækning af stien, der er forsvundet, vil blive retableret
længere inde på græsarealet som en del af den slyngede sti, der findes langs kysten”.
Toiletbygning. Muligvis ved en fejl fik vi fra kommunen tilsendt en lejeaftale som
vi absolut ikke kunne tiltræde. Ved Lokalrådenes formandsmøde (Landsbyforum)
var den almindelige opfattelse, at lokalrådene ikke skulle overtage drift og vedligeholdelse af kommunens toiletter. Det samme var konklusionen på vores borgermøde den 14.1.16. Kommunen har nu fjernet bygningen.
Cykelsti mellem Gl. Kalvehave og Langebæk. Kommunen vedtog i 2013 en Cykelstiplan og vi konstaterede, at en cykelsti mellem Gl. Kalvehave og Langebæk ikke
var med i planerne. Derfor henvendte vi os til Vejdirektoratet og Transportministeren med ønsket om en cykelsti. Desværre lykkedes det ikke i denne omgang,
men vi har en forhåbning om at vores ønske ikke bliver glemt og måske rykker lidt
op på prioriteringslisten. Især hvis man ønsker at satse på cykelturisme.
Hastighedsdæmpning ved Lokalbrugsen. Trafiksikkerhedsrådet lukkede i første
omgang sagen med beslutning om en trafiktælling, men da der I lokalplan 41 K for
Kalvehave Havn er indtegnet hastighedsdæmpning omkring Brugsen, bad vi
kommunen om et møde, hvor vi sammen med Brugsuddeler Jesper Tofte besigtigede området og drøftede forskellige løsningsmodeller. Thomas Finke har udar-

bejdet et forslag som er sendt til kommunens vejingeniør. Kommunen vil foretage
trafiktælling inden man foretager sig videre.
Strandstien (Sjællandsleden). Kommunen har desværre ikke umiddelbart midler
til at sætte tilgangen fra P-pladsen til Strandstien i en handicapvenlig tilstand,
men har noteret sig vores ønske.
Forretningsorden. I vedtægternes § 11 står: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vi har den 7.1.2016 justeret lidt på forretningsordenen som er udsendt til LKO-maillisten den 9.1.2016 og lagt ud på vores hjemmeside.
Mødeaktiviteter. Vi har afholdt tre borgermøder og et dialogmøde. I gennemsnit
har der deltaget ca. 30 borgere i møderne.
Dialogmøde den 8.3.2016. 28 borgere deltog i mødet. LKO’s ønsker til politikerne
var, at kommunen involverede sig i udviklingen af havnen m.v., måske ikke økonomisk, men ved at indlede forhandlinger med DTU om overtagelse af staldbygningerne. Der skal ikke investeres i bygningerne, før ejerskabet er afklaret. Der
ønskes også hjælp til at søge fondsmidler. Evt. med kommunens fundraiser som
bisidder. LKO ønsker også bedre kommunikation mellem LKO og havnebestyrelse
når Kommunen planlægger nye tiltag. Referat fra mødet kan ses på vores hjemmeside. Kommunens tilbagemelding til lokalrådet er planlagt til den 24.6.16.
Retssag Kaj Flinta. Den 8.8.2015 modtog vi stævning fra Retten og dokumenter til
og fra retten står på vores hjemmeside. Vi har haft et par møder med vores advokat i København. Efter stævningen har Flinta sendt en del skrifter til Retten. Nogle
af dem slutter således (fremhævet): Yderligere påstande, anbringender og bevisligheder forbeholdes. Det sammenfattende processkrift fylder 19 sider og Retten
besluttede, at der ikke længere var tale om en småsag, men en civil retssag. Efterfølgende fik Flinta pålagt, at ansætte en advokat til at føre sin sag og Retten bemærkede, at processkrifter indgivet af ham selv herefter betragtes som ikke indgivne. Flinta har oplyst, at han har hyret en advokat. Han har frist til den 15. april
2016 med at fremkomme med et nyt Processkrift. LKO formoder, at den oprindelige stævning stadig er gældende.
Det er 2. gang at en bestyrelse for LKO bliver sagsøgt af Flinta. Selv mener jeg ikke
at frivillige ildsjæle, som arbejder i Lokalområdets interesse, skal bruge deres fritid på sagsanlæg fra en anden borger. Et sagsanlæg som er tidskrævende og
stressende og ikke er til gavn for Lokalområdet. Så derfor har jeg besluttet ikke at
genopstille til valg til bestyrelsen.

Hvis det ønskes, står jeg selvfølgelig til rådighed for den nye bestyrelse indtil sagen er afsluttet. Samtidig vil jeg takke Thomas for sit engagement i sagen.
Kalvehave, den 7.4.2016
Britta Jørholt
formand

