Bestyrelsens beretning 19. April 2018

Opfølgning på dialogmødet den 19. marts 2018
Mødet med Dialogudvalg 3 fra Vordingborg kommunalbestyrelse blev
umiddelbart en stor succes med deltagelse af ca. 35 fremmødte borgere.
Mødet foregik i 3 grupper med kommunalbestyrelsesmedlemmerne fordelt
ligeligt mellem grupperne. Temaerne var Bosætning – Turisme/havnen –
Nærdemokrati/lokalt samarbejde.
Efter mødet blev der givet udtryk for stor tilfredshed fra alle sider med
mødeformen, idet man på denne måde fik en mere intens og direkte
dialog mellem deltagerne og med politikerne.
Mødereferat er udsendt på LKO’s mail og indrapporteret til kommunen i
opfølgningsskema.
Etablering af effektbelysning på Mønbroen
LKO og MønNU's fælles ansøgning til Vordingborg Kommune om et tilskud
på 200.000 kr. til etablering af effektbelysning på Dronning Alexandrines
Bro blev behandlet på et møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og
Udvikling den 23. august 2017.
Ansøgningen var indstillet til godkendelse af administrationen, men et
snævert flertal stemte imod.
Det er hensigten at fremsende en ny ansøgning primo 2018, idet flertallet
er skiftet efter kommunalvalget i november 2017.
Inden fremsendelse af ny ansøgning undersøges alternative udformninger
af belysningen, med henblik på at reducere omkostningerne.
Vejdirektoratet har stadig ikke fundet en løsning på problemerne med
masterne til vejbelysningen og det er fortsat uvist hvornår vejbelysningen
kan etableres.
Fibernet i lokalområdet
På trods af den svage lokale opbakning til projektet lykkedes det dog at
komme med i statens fiberpulje, og der er nu i perioden januar-marts
2018 etableret fibernet i Kalvehave, sommerhusområdet og Balle.

Aktiviteter for områdets foreninger
Bestyrelen har gjort en særlig indsats for at engagere lokalområdets
foreninger i lokalrådsarbejdet – uden held. I forbindelse med dialogmødet
i marts fremkom et forslag om oprettelse af en foreningsportal – det er
måske en opgave for det nye lokalråd.
LKO's deltagelse i Kalvehave Havns bestyrelse
Der blev den 31. Maj 2017 sendt en anmodning til Vordingborg Kommune
om at få ændret i vedtægterne for havnebestyrelserne således, at der
åbnes op for en bredere inddragelse af borgerne i arbejdet med
havnenes udvikling, bl.a. ved at supplere Kalvehave Havns bestyrelse
med en repræsentant fra LKO.
Den 29. juni 2017 besvarede havnechef Anders Søren Arfelt
henvendelsen med at henvise til "den maritime strategiplan" der skal
drøftes fremadrette og at det i den forbindelse også vil være naturligt at
lade LKO's henvendelse indgå i den proces.
Bestyrelsen var ikke tilfreds med det henholdende svar og tog herefter
kontakt til de 9 lokalråd, der har kommunale havne i deres område, for at
forsøge at få etableret et fælles møde vedr. den fremtidige havnedrift og
evt. mulig borgerdeltagelse heri. Der har været afholdt et møde den 28.
November 2017 hvor der var enighed om at indkalde formanden for
teknisk udvalg til en dialog om emnet.
Et sådant møde afventer dog kommunens udspil til samarbejdet med
lysbådehavnene, som er udsendt i skriftlig høring i april og maj måned.
Forslaget er udsendt til de eksisterende havnebestyrelser, relevante
foreninger med tilknytning til havnene, kommercielle aktører på havnene
og lokalrådene. Der afholdes møde med kommunen den 30. April i
Kalvehave.

Debat om den lokale udvikling – revision af LUP’en
Lørdag den 28. Oktober afholdt vi et offentligt møde om revision af den
lokale udviklingsplan. Der blev forud for mødet udsendt et oplæg fra
bestyrelsen. Der var ca. 35 deltagere og en fin debat. Der fremkom ingen
konkrete skriftlige ændringsforslag. Bestyrelsens oplæg er herefter
tilsendt dialogudvalget som oplæg til dialogmødet i marts.
Valgmøde i Viemose forsamlingshus.

Bestyrelsen arrangerede valgmøde den 6. November. Valgmødet
var en stor succes, både hvad angår deltagerantallet (over 100
personer) og den sobre måde, som mødet blev afviklet på. Det var
især den lukkede skole og manglende tilflytning af yngre personer
til området, som blev debatteret.

Ekstraordinær tildeling af LUP-midler i 2017 – 25.000 kr.
Alle lokalrådene kunne i 2017 ansøge om 25.000 kr. af den ubrugte LUPpulje fra det foregående år.
Bestyrelsen har fordelt den ekstraordinære tildeling af LUP-midler på
25.000 kr. således:
Kalvehave Havbadeforening: 18.000 kr
Kalvehave Spejderne: 1.900 kr.
Færgen Møn: 1.200 kr
Krolfforeningen: 2.700 kr.
Viemose Juletræsforening: 1.200 kr
Arbejdsgruppe med kommunal deltagelse
LKO har deltaget i en arbejdsgruppe sammen med havnebestyrelsen,
Foreningen Den Gule Stald og repræsentatter for kommunens tekniske
forvaltning vedrørende forbedring af forholdene på havnen.
Dette har foreløbigt resulteret i, at den gamle beplantning langs
Kalvehave Havnevej ud for LokalBrugsen og fiskernes skurby er fjernet og
der er plantet nye træer på strækningen - Bornholsk Røn, som er
karakteristisk for området. Det er tanken, at trærækken forlænges i de
kommende år i overensstemmelse med lokalplanens intentioner,
efterhånden som der afsætte kommunale midler til det.
Ud over renoveringen af beplantningen er der - i samarbejde med fiskerne
– foretaget en oprydning i skurbyen og på stejlepladsen ved
havnekontoret. Dette er dog ikke afsluttet helt endnu.
En ny legeplads på havnen har også været drøftet. Der er enighed om, at
en ny legeplads skal placeres og udformes således, at den kan bruges
hele året af områdets beboere som lege- og samlingssted. Der arbejdes
videre med en placering ved parkeringspladsen og vi vil i samarbejde med
kommunen arbejde videre med projektering og fondsansøgninger.
Vi håber at kommunen vil fortsætte det gode samarbejde i 2018.

På bestyrelsens vegne
Thomas Finke

