Referat af

Ordinær generalforsamling i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO)
onsdag den 26. april 2017, kl. 19:00 i Viemose Forsamlingshus
Formanden for Lokalrådet, Thomas Finke bød velkommen til de 22 fremmødte, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, og henviste til den udsendte dagsorden ( kan ses på LKO’s hjemmeside:
www.kalvehavelokalraad.dk ).
Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Henrik Holmer blev foreslået som dirigent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Poul-Erik Feldt blev foreslået som referent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Heino Kristensen og Svend Rasmussen blev foreslået som stemmetællere, og blev begge enstemmigt valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik den gældende dagsorden og oplyste, at der ud over bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer også var fremsendt 7 forslag fra Kaj Flinta (kan ses på LKO’s hjemmeside), og
han bad om forsamlingens accept af, at forslag nr. 1, 2, 3 og 4 blev behandlet umiddelbart efter
aflæggelse af beretningen, og de resterende 3 forslag under pkt. 4 – dette blev godkendt.
Pkt. 2: Formandens beretning.
Formanden aflagde herefter på bestyrelsens vegne beretning for perioden 15. september 2016 til
26. april 2017 (kan læses på LKO’s hjemmeside).
Kaj Flinta kommenterede beretningens afsnit vedr. dialogmødets forløb, ved at give udtryk for, at
han ikke syntes, at man burde konkludere, at de tilstedeværende på flere punkter havde talt forslag
”ned”, og at bemærkningerne vedr. de deltagende politikeres tilkendegivelser ikke burde have
været nævnt.
Kaj Flinta foreslog, at dette afsnit blev fjernet fra beretningen – det blev stemt ned af forsamlingen.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Efterfølgende behandlede man så Kaj Flintas forslag 1 vedr. slutrapporten fra kommunens projekt
”Kvalitativ skrumpning, Kalvehave”, som han mente burde have været offentliggjort på LKO’s
hjemmeside.
Thomas Finke svarede, at man på foranledning af forslaget havde undersøgt, om slutrapporten var
sendt til lokalrådet. Det synes ikke at være tilfældet ifølge kommunens journalsystem. Sidste mail til
LKO om projektet er dateret 7. september 2016 fra Annika Reynheim Petersen angående en aktinsigt fra Kaj Flinta. Vi har rekvireret slutrapporten fra kommunen, og den vil snarest blive lagt på
LKO’s hjemmeside. Bestyrelsen indstiller, at forslaget bortfalder.
Kaj Flinta accepterede forklaringen og frafaldt sit forslag.
Herefter behandlede man Kaj Flintas forslag 2, der gik ud på at generalforsamlingen skulle udtale
kritik af personsammenfaldet mellem flere af LKO’s bestyrelsesmedlemmer med ditto bestyrelsesmedlemmer i bl.a. ”Foreningen Den Gule Stald” for så vidt formand og kasserer, og at sammenfal-

det hverken oplyses på hjemmesiden eller facebooksiden. Endvidere blev kritiseret, at LKO’s hjemmeside ikke blev holdt opdateret med referater, og at forslagsstiller ikke følte sig sikker på at modtage alle mails fra LKO, idet de blev sendt til ham som bcc-modtager.
Thomas Finke svarede, at den rejste problemstilling også var et centralt emne på den ekstraordinære generalforsamling 16. september 2016, hvor den blev afvist af generalforsamlingen. Bestyrelsen
mener fortsat, at der er tale om en fiktiv konflikt, og afviser kritikken, idet der ikke er pligt til at oplyse om bestyrelsesmedlemmers aktiviteter i andre foreninger.
Det er tidligere vedtaget, at LKO-orientering skal udsendes til maillisten som adresseret til Bcc, idet
medlemmerne ikke ønsker at mailadresserne offentliggøres og dermed kan anvendes af tredjepart.
Informationen bliver ikke vilkårlig af den grund.
Kaj Flinta har været så venlig at gøre os opmærksom på, at vi har glemt at opdatere hjemmesiden
med 2 referater fra bestyrelsens arbejdsmøder. Det beklager vi og har straks bragt det i orden.
Bestyrelsen indstiller, at forslaget bortfalder.
Generalforsamlingen afviste forslaget med stort flertal.
Herefter behandlede man Kaj Flintas forslag 3, hvor generalforsamlingen skulle opfordre bestyrelsen til at rette henvendelse til Kommunen om direkte og umiddelbar borgerinddragelse i Kalvehave
havnebestyrelse, hvis dette ikke allerede er sket.
Thomas Finke svarede, at dette blev drøftet på dialogmødet den 21. februar 2017 og vil blive fulgt
op af en henvendelse til Kommunen, idet vi vil arbejde for, at LKO får en plads i havnebestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller, at dette tiltrædes.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt indstillingen.
Herefter behandlede man Kaj Flintas forslag 4, hvor generalforsamlingen skulle opfordre bestyrelsen til at rette henvendelse til Kommunen med henblik på, at Kalvehave og Omegn defineres som
”omdannelseslandsby” og særligt udviklingsområde i den nye Planlovs forstand.
Thomas Finke svarede, at bestyrelsen vil rette henvendelse til Kommunen om dette, således at Kalvehaves status opdateres i den kommende revision af kommuneplanen.
Bestyrelsen indstiller, at dette tiltrædes.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt indstillingen.
Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Kasserer Elsebet Christiansen fremlagde det reviderede regnskab for 2016, der udviste et overskud
på 4.011,75 kr., og en egenkapital på 13.315,23 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som
herefter blev enstemmigt godkendt.
Herefter blev budgettet for 2017 fremlagt. Dette blev ligeledes godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 4: Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægternes §§ 1, 4, 5, 9, 10 og 12.
Thomas Finke gennemgik forslagene til vedtægtsændringer fra hhv. LKO’s bestyrelse og Kaj Flinta
(som kan ses på LKO’s hjemmeside).
§ 1: Bestyrelsen indstiller en ny formulering af sidste sætning således: ”Der kræves ikke særligt
medlemskab, foreningens generalforsamlinger, borgermøder og arrangementer er åbne for alle
interesserede”.
Bestyrelsens nye indstilling blev godkendt.

§ 4: Bestyrelsen indstiller en ny formulering, der er en sammenfletning af LKO’s forslag og Kaj
Flintas sidste afsnit i sit forslag således: ”Stemmeret og valgbarhed har alle borgere over 18 år, som
har bopæl eller fast ejendom i lokalområdet. Samme stemmeret og valgbarhed har max. en repræsentant fra hver enkelt organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Dog skal en repræsentant fra
en organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet forelægge sin fuldmagt
for dirigenten for at opnå stemmeret og valgbarhed”.
Der udspandt sig en debat om, hvorvidt særlige interesserede skulle have stemmeret og valgbarhed
på generalforsamlingen.
Bestyrelsens nye indstilling blev godkendt.
§ 5: Bestyrelsen indstiller en ny formulering af sidste afsnit således: ”Hvis et bestyrelsesmedlem
ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed jvf. § 4 ophører medlemskabet af bestyrelsen”.
Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt godkendt.
§ 9: Bestyrelsen indstiller en ny formulering af pkt. 7 + tilføjelse af et nyt pkt. 8 således:
”7. Status for den lokale udviklingsplan LUP”
”8. Eventuelt”
Bestyrelsen indstiller en ny formulering af første punktum efter nyt pkt. 8 således: ”Forslag der
ønskes behandlet, herunder ændringsforslag til den lokale udviklingsplan LUP, skal være formanden
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen”.
Bestyrelsens indstillinger blev enstemmigt godkendt.
§ 10: Bestyrelsen indstiller, at formuleringen ”25 fastboende borgere” i linje 4 ændres således: ”25
personer, der opfylder valgbarhedskriterierne i § 4,”.
Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt godkendt.
§ 12: Bestyrelsen indstiller, at formuleringen af første punktum ændres således: ”Bestyrelsen afholder – ud over generalforsamlingen – et dialogmøde om året efter nærdemokratimodellens retningslinjer. Øvrige offentlige møder afholdes efter behov”.
Bestyrelsens indstilling blev godkendt, dog stemte Kaj Flinta imod.
En deltager tilkendegav, at grunden til det ringe fremmøde på LKO’s møder måske skyldtes, at man
alt for ofte oplevede intern uenighed på mange af møderne.
På dirigentens opfordring tilkendegav de tilstedeværende, at man overordnet godkendte de af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer.
Pkt. 5: Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
På valg til bestyrelsen er Elsebet Christiansen og Claus Veje (begge genopstiller).
De blev begge to enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.
På valg som suppleanter er Jørgen Grundtvig og Stig Eriksson (begge genopstiller).
De blev begge to enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.
Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant.
På valg som revisor er Jesper Bisgaard (genopstiller).
Jesper Bisgaard blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.

På valg som revisorsuppleant er Folke Petersen (genopstiller).
Folke Petersen blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.
Pkt. 7: Eventuelt, herunder opfølgning på LUP’en.
Thomas Finke gav en visuel orientering om genetableringen af vejbelysningen på Dronning
Alexandrines Bro, som blev suppleret med lidt detaljerede oplysninger og forhandlingsforløb m.m.
Herefter gennemgik Thomas en revideret udgave af LKO’s ”Strategi- og projektplan”, hvorfra der
senere kan tilføjes emner til den lokale udviklingsplan (LUP’en).
Der kom enkelte bemærkninger til denne, bl.a. vedr. problemerne for krolfspillerne. Der var også
spørgsmål vedr. selve processen fra idéer til at komme med i LUP’en.
Thomas spurgte, om der var interesse for at mødes og drøfte emner og proces, hvilket der blev
svaret ”ja” til.
En deltager spurgte, om LKO vil undersøge muligheden for, at bussen mellem Stege og Lundby
kunne få vendeplads på havnen i Kalvehave, når ruten formentlig bliver afkortet til kun at skulle
køre mellem Lundby og Kalvehave. Formanden gav tilsagn om dette.
Der var ikke flere indlæg eller spørgsmål, og dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen
med tak for nogenlunde god ro og orden.
Formanden takkede de fremmødte for dialogen, og dirigenten for god ledelse af mødet.
-----------Mødet sluttede kl. 20:50.
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