Referat af:

Arbejdsmøde i LKO den 12. april 2018, kl. 19:00 i Den Gule Stald
Fremmødte:
Afbud:
Fraværende:
Referent:

Thomas Finke, Claus Veje, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt
Elsebet Christiansen
Stig Eriksson og Jørgen Grundtvig
Poul-Erik Feldt

Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra 26. februar 2018
Referatet blev underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, uden
bemærkninger.
2. Økonomi
Kasserer Elsebet Christiansen deltog ikke i mødet, og havde ikke fremsendt årsregnskabet
for 2017 forud for mødet, hvorfor dette ikke kunne drøftes.
Det reviderede årsregnskab blev efter mødet rekvireret hos revisoren samme aften.
Der var heller ikke fremsendt nogen oversigt over LKO’s aktuelle økonomiske status, hvilket gjorde det umuligt for de fremmødte at forholde sig til denne.
3. Bestyrelsens beretning
Det af Thomas udarbejdede skriftlige forslag til beretning for 2017 blev drøftet og godkendt med få ændringer.
Beretningen vil blive lagt på LKO’s hjemmeside og sendt ud via LKO’s mailliste inden generalforsamlingen den 19. april.
4. Praktisk vedrørende generalforsamlingen
Thomas kunne oplyse, at der ikke var fremsendt forslag til generalforsamlingen inden
fristens udløb.
Claus stiller borde op i løbet af dagen inden mødet.
Thomas medbringer drikkevarer.
Bestyrelsen har aftalt at møde kl. 18:30.
5. Eventuelt
Thomas orienterede om det forslag til et nyt ”Samarbejdsgrundlag for lystbådehavne”,
som Vordingborg Kommune har fremsendt til bl.a. de relevante lokalråd med opfordring
til at deltage i beslutningsprocessen.
Det vil være op til den kommende nye bestyrelse at vurdere LKO’s eventuelle deltagelse i
den videre høringsproces og kommende ”interessent-møder”.
Poul-Erik orienterede om Vejdirektoratets seneste udmelding i marts 2018 vedr. genopsætningen af nye lysmaster på Dronning Alexandrines Bro.
Her blev bl.a. oplyst, at der fortsat arbejdes med afprøvning af forskellige mastetyper, og at
der endnu er et stykke vej, til den endelige færdige løsning er i hus.
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