Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 1. december 2016, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte: Thomas Finke, Elsebet Christiansen, Claus Veje, Bjørn Ramnæs,
Poul-Erik Feldt og Jørgen Grundtvig
Afbud:
Ingen
Fraværende: Stig Eriksson
Referent:
Poul-Erik Feldt
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 20. oktober
Referatet blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer uden bemærkninger.
2. Status økonomi
Elsebet oplyste, at LKO’s kassebeholdning d.d. er på 16.672,88 kr.
Thomas åbnede for eventuelt at bruge penge på at udvikle en AP til LKO’s cykelkort, samt
et genoptryk af LKO-folderen. Dette vil blive drøftet på et kommende møde.
3. Den Gule Stald
Thomas fortalte, at der ikke var sket så meget siden seneste møde ud over, at der nu pågår
forhandlinger mellem Vordingborg Kommune og Bygningsstyrelsen på direktørniveau –
primært vedr. størrelsen på huslejen.
Forskellige scenarier blev drøftet – og det blev besluttet, at der vil blive givet en orientering om forløb og status på situationen via LKO’s mailliste m.m., når tiden er til det.
4. Lys på broen
Thomas orienterede om status pr. d.d. – herunder udmeldingen fra arbejdsgruppen bag
projektet ”Dark Sky Møn og Nyord”.
Vi enedes om at afvente modtagelsen af licitationsmaterialet fra Vejdirektoratet primo
januar 2017 før eventuelle reaktioner fra vores side.
5. Status for fibernet
Der har været afholdt to supplerende informationsmøder med Fibia i hhv. Kalvehave den
22. november med 20 deltagere og Langebæk den 24. november med 15 deltagere.
Der er pt. kun 129 tilmeldinger ud af det nødvendige antal på 323 – så det ser ikke særlig
positivt ud for nærværende.
6. Trafikregulering ved Brugsen
Vordingborg Kommune har meddelt LKO, at der ikke er tilstrækkelig økonomi i år til at
udføre den ønskede trafikregulering, men anbefaler at vi henvender os igen i 2017.
LKO vil i en ny henvendelse til kommunen opfordre til en reduceret (og billigere) udgave,
f.eks. afmærkning af bl.a. en aflæsningsbås for lastbiler.
7. Kommunikation med borgerne
Der er indkøbt et udhængsskab og en postkasse, som snarest vil blive opsat ved indgangen
til LokalBrugsen i Kalvehave.

8. Opfølgning på videresendte breve fra Britta
LKO har fra den tidligere formand Britta Jørholt modtaget et par ”hængepartier” i form af
breve til hhv. Vordingborg Kommune (vedr. Badevandsprofiler af målestationer m.m.) og
VisitSydsjælland-Møn (vedr. Turistinformationen på Kalvehave Havn).
Det blev besluttet, at Bjørn kontakter Vordingborg Kommune med henblik på en afklaring
af forholdene omkring Kalvehave Strand Badevandsprofil samt bl.a. fejlagtig skiltning,
skjult redningsstation, fejlplaceret skraldespand og renovering af Strandstien.
Det blev ligeledes besluttet, at Claus kontakter Annette Tenberg fra VisitSydsjælland-Møn
for at invitere hende til et møde på åstedet med henblik på at indgå en aftale om husets
fremtidige funktion samt en ”opgradering” af huset – herunder pasning og opsyn.
9. Dialogmøde 2017 og forudgående borgermøde
Det blev drøftet om det nødvendige i at afholde et borgermøde forud for dialogmødet den
21. februar 2017.
Forslag til forskellige emner til drøftelse på dialogmødet blev fremført.
Det blev besluttet, at der ikke vil blive afholdt et borgermøde forud for dialogmødet.
I stedet for vil der snarest via LKO’s sædvanlige kanaler blive opfordret til, at borgerne i
vores område fremsender forslag/emner til drøftelse på dialogmødet.
10. Eventuelt
Der afholdes ”Administrativt Stormøde” den 10. januar 2017 i kommunalt regi.
Thomas sørger for tilmeldingen hertil.
Claus orienterede om den manglende/misvisende skiltning af den nye hastighedsbegrænsning i Viemose.
Henvendelse herom til kommunen og politiet i Vordingborg har ikke givet noget resultat.
Elsebet foreslog, at vi på et kommende møde drøfter muligheden for, at LKO i fremtiden
kan stå for juletræstændings-arrangementet i Kalvehave.
11. Næste møde
Det bliver tirsdag den 17. januar 2017, kl. 19:00.

Ovenstående referat er godkendt den

Thomas Finke

/

- 2017.

Elsebet Christiansen

Bjørn Ramnæs

Poul-Erik Feldt

Claus Veje

