Dagsorden for lokalrådet for Kalvehave og omegn´s møde den 19/6 i Viemose
forsamlingshus
1. Velkomst til Per Vognstrup som suppleant
2. Godkendelse af referat
3. Økonomi
4. Hanne afgang
5. Træer
6. Valg evaluering
7. Folkecafe 6/9 i Viemose Egnshus
8. Næste møde i den gule stald
9. Evt.
REFERAT
Deltagere: Claus Veje(Formand), Per Antonsen(bestyrelsesmedlem), Frederik Backhaus
(Sekretær og bestyrelsesmedlem), Elsebeth Christiansen(kasserer og suppleant), og ny
suppleant Per Vognstrup.
1. Velkomst til Per Vognstrup som suppleant
Per blev budt varmt velkommen. Han er forvejen en stor gevinst for Langbæk med sit
arbejde for langebæk borgerforening og foreningsarbejdet i Langebæk.
Med Pers indtræden får lokalrådet Langebæk med i lokalrådets arbejde, hvilket blev
hyldet af alle som en stor gevinst for lokalrådet.
2 - Godkendelse af referat
Referat af seneste bestyrelsesmødet blev godkendt.
3 - Økonomi
Saldoen er pr. den 19/6 kr. 34.568
4 - Hanne afgang
Formand redegjorde for forløb, herunder lang konstruktiv samtale med Hanne, hvor hun
meddelte at hun af hensyn til hendes arbejde for bl.a. Møn nu ikke kunne fortsætte i
lokalrådet.
Sekretær henledte opmærksomhed på forløbet op til hendes melding, og diverse mails
blev gennemgået.
Per Antonsen medgav at hans formulering i opsigelsen var forkert.
5 - Træer
Sekretær indledte med at fortælle at han ikke kunne give lokalrådet fyldestgørende
information om klima-initiativet da der pt. er for mange interesser i spil. Der blev
redegjort for det påbegyndte samarbejde med borgmester og kommune om at genskabe
alleer og plantning af træer på kommunens grunde.
Per Antonsen mente at det var forkert at involvere kommunen, med henvisning til at “de
ikke skal blande sig i lokalrådets arbejde”. Sekretær redegjorde modsat for at lokalrådet

skal ses som kommunens forlængede arm, og perspektiverede mulighederne. Bl.a. at
klimainitiativet kunne blive en løftestang for alle lokalråd i kommunen.
Bølgerne gik højt og der var bred uenighed om dette spørgsmål.
Per Antonsen anklagede også sekretær for at køre sololøb ifm. klimainitiativet, og at det
var forkert at sekretær brugte personlig mail i artiklen. Sekretær oplyste at årsagen var
manglende opbakning, med henvisning til mail fra formand hvor klimainitiativet blev
sendt til hjørne og udskudt til følgende bestyrelsesmøde.
Sekretær gennemførte til trods tilblivelsen af artiklen i Sydsjællands tidende. Formand
var ikke enig i den retoriske tolkning af mailen, og at årsagen skyldes manglende
overblik over leverandør og godkendelse af pris. Sekretær henviste til mails om netop
dette. Formand var stærkt uenig og det endte i et åbent skænderi mellem formand,
sekretær og Per Antonsen, hvor der kom uheldige superlativer fra sekretær.
Dette beklages og undskyldes i skrivende stund.
Per Antonsen (befriende suppleret af suppleant Elsebeth “kan vi så få en ordentlig tone”)
skred konstruktivt ind, og foreslog at lokalrådet fortsatte initiativet med at plante
æbletræer i efteråret, og at det øvrige initiativ overlades til sekretær. Desuden at børn
skulle involveres gennem ungdomsklubber, skoler mv. Dette var en befriende landing
der var bred enighed om, og alt endte i al fordragelighed.
Udkommet med at lokalrådet fortsætter initiativet er en stærk manifestation af
lokalrådets engagement i klimakampen, godt støttet af borgernes opbakning. Billeder af
de plantede træer lægges på lokalrådets hjemmeside. Sekretær sender billeder af de
plantede træer fra borgerne til bestyrelsen, og billederne lægges op på hjemmeside når
ny webmaster har overtaget.
Og til vor nye suppleant Per, så skal det understreges at skænderiet er meget atypisk for
lokalrådet.
6. Valg evaluering
Alle var enige om at de 2 valg var forløbet godt med stor engagement fra borgerne.
Konceptet med at der konstant var 2 lokalrådsmedlemmer blev udråbt til den ideelle
måde at få borgerne trukket ind til kaffe og snak om lokalrådet.
Evaluering af valgaften
Alle bortset fra sekretær synes at valgaftenen var forløbet godt.
Debatten om dirigents politiske neutralitet var noget flueknepperi som var underordnet,
Der var dog enighed om at der ikke skal skiltes med politiske tilhørsforhold til næste
valgaften
7. Folkecafe 6/9 i Viemose Egnshus
Menuen kommer til at stå på rejecocktails, stegt flæsk og persillesovs, og fromage til
efterret.
Alle i lokalrådet deltager i arbejdet med folkecafe den 6. september.
8. Næste møde i den gule stald
P.gr.a. sommerferien afholdes næste møde den 21. august i den gule stald.
9. Evt

Mangt og meget blev vendt og drejet, men emnerne findes i ovenstående.

