Referat af:

Arbeidsmøde i LKO den 17. oktober.2017, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte: Thomas Finke, Claus Veje, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt

Afbud:

Elsebet Christiansen

Fraværende: Stig Eriksson og lørgen Grundwig
Referent: Poul-Erik Feldt

Dassorden:

t.

Underskriftaf referatfra 19. septemberZOLT
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer uden
bemærkninger.

2. Økonomi
Elsebet havde forinden mødet oplyst pr. mail, at der er ca. 24.500 kr. på LKO's konto.

3.

25.000 kr. LUP midler (Hvordan fordeles de sidste 7.A00 kr.?)
Det blev besluttet, at Thomas snarest formulerer og udsender en opfordring til de lokale
foreninger om evt. at ansøge om tilskud til et igangværende eller et ønsket projekt i indeværende år.

4.

Badehuset
Det blev besluttet, at LKO fastholder indholdet i mailen til Havbadeforeningen den 21.
september 20L7.
Den fremsendte faktura på badehuset på 17.988,50 kr. er betalt, uagtet at aftalen endnu
ikke er fuldt ud indfriet.
Vordingborg Kommune har udstedt dispensation fra den gældende lokalplan i forbindelse
med placeringen af badehuset. Der er 4 ugers frist for indsendelse af klager herom, hvor
der dog udelukkende kan klages over den val$e procedure.
Thomas videresender kommunens dispensation til Havbadeforeningens formand.

5.

VæIgermødet den 6. november2OIT
Thomas omdelte et forslag til en annonce for mødet den 6. nov., denne blev godkendt uden
ændringer, og det blev besluttet, at den indrykkes i Sydsjællands Tidende samt de sædvanlige steder som LKO's hjemmeside m.m.

6.

Planlægning af det offentlige møde den 28. oktober 2OL7
Torben Folke Månsson har givet tilsagn om at ville være dirigent på mødet.
Der vil ikke blive skrevet detailreferat fra mødet - kun punktnotater - så eventuelle forslag
fra de tilstedeværende og andre skal efterfølgende indsendes skriftligt til LKO.
Bjørn vil kontakte formanden og/eller lederen af Øster Egesborg Friskole før mødet for at
få deres syn på en ew. genetablering af 0-4 klassetrin i Kalvehave området.

7.

Næste mØde
Det bliver torsdag den 23. november 2017. kl. 19:00.

8.

Eventuelt
Bjørn foreslog at vi skulle arrangere et møde med brugsuddeler |esper Tofte, Lokal
Brugsen i Kalvehave for at drøfte brugsens fremtidsudsigter ffi.rn., f.eks. den 26. olitober.
Dette blev accepteret - Bjørn tager kontakt til fesper og melder tilbage.
Thomas har undersØgt forholdene omkring fremtiden for den nu helt lukkede restaurant
Færgegården på baggrund af ejerens ansøgning om tilladelse til anden anvendelse af
lokalerne og konstateret, dt Vordingborg Kommune har igangsat en såkaldt planproces
med henblik på at ændre benyttelsen af lokalerne.
Thomas er af den opfattelse, at der ikke skal ændres i lokalplanens nuværende bestemmelser, da det ikke vil være til gavn for Kalvehave, og atvibør overveje at protestere herimod,
når forslaget med tiden sendes ud i offentlig høring.

Biørn foreslog at tage kontalrt til fiskere m.fl. for at få sat skub i en fortsat oprydning af
havnearealet.
Thomas forklarede, at problematikken pt. bliver drøfteti Kalvehave Havns bestyrelse.
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