Referat af generalforsamling i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn, onsdag
den 3. april 2019.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent + 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
Valg af revisor og suppleant.
Status for den lokale udviklingsplan LUP.
Eventuelt.

1. Flemming Tejmers valgt som dirigent. Referent: Hanne Jørgensen. Stemmetællere: Dorte
Guldbrandt og Poul-Erik Feldt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning: Se bilag 1.
Suppleanterne gav deres begrundelser for, at de ikke var indtrådt i bestyrelsen, nemlig at
de begge havde fået indtryk af, at lokalrådet fungerede kaotisk, hvilket blev bekræftet af
den nuværende bestyrelse.
Formandens beretning taget til efterretning.
3. Regnskabet blev forelagt og kommenteret af Elsebet. Regnskabet vedlagt som bilag 2. Der
var ingen spørgsmål til regnskabet.
Elsebet besvarede spørgsmål til budgettet, nemlig at vi regner med at afholde flere møder i
fremtiden, blandt andet borgermøder.
Per Antonsen spurgte, hvorfor man ikke rykker nogle af møderne til Langebæk. Svar: Det
er dyrere, og erfaringen er, at der ikke kommer mange mødedeltagere.
Poul-Erik stillede spørgsmål til posterne: Udgifter til møder og tilskud til foreninger. – Elsebet svarede, at vi for eksempel gerne vil invitere borgerne på mad. – Flemming konstaterede, at der ikke er sat ”adresse” på de arrangementer, der er budgetteret med. – Men
borgerne er velkomne til at komme med forslag. – Én af de fremmødte borgere sagde, at
det jo ”kun” er et budget, og at det er det kommende lokalråd, der skal beslutte, hvad
pengene skal bruges til.
En borger foreslog, at vi kunne bede nogle af de udenlandske kvinder om at være med til at
lave mad. – En anden borger foreslog, at lokalrådet, f.eks. i forbindelse med et sådant
arrangement, kunne bruge lidt tid på at informere om lokalrådet og dets arbejde.

-

2–

Poul-Erik: God ide at lave arrangementer.
Flemming Tejmers opfordrede til, at vi bruger app’en: ”Min landsby”, som kan være et
nyttigt værktøj. Ligeledes kan vi bruge ”Foreningsportalen”.
4.

Ingen indkomne forslag.

5.

Elsebet og Claus villige til genvalg for 2 år. – Behov for yderligere 2 bestyrelsesmedLemmer.
Frederik Backhaus, Viemose, blev valgt for 1 år. – Per Antonsen, Kalvehave, blev ligeledes valgt for 1 år.
Som første suppleant blev valgt Ole Nielsen, Krogen 7, Viemose. – Anden suppleant:
Vakant.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger: Formand Claus
Veje, sekretær Frederik Backhaus, kasserer Elsebet Christiansen, bestyrelsesmedlemmer: Per Antonsen og Hanne Jørgensen.

6.

Folke Petersen genvalgt som revisor, Suppleant

7.

Iflg. Claus er der ikke sket ret meget med LUP’en (alle lokalråd har en LUP). – LUP’en
skal formentlig revideres.
Flemming foreslog et brænde-laug (man kunne prøve at sætte det i system).
Flemming foreslog, at vi får en repræsentant placeret i havneudvalget, men der har vi i
forvejen Claus Veje.

8.

Jesper Lund ønskede den nye bestyrelse god arbejdslyst og håber, at vi i lokalrådet
kan komme til at ”trække på samme hammel”.
Flemming: Kun fantasien sætter grænser, og Flemming deler borgerens interesse i at
glemme person-”fnidder”. – Poul-Erik opfordrede ligeledes til, at vi glemmer alt det
gamle person-”fnidder” og opbygger et nyt sammenhold mellem foreningerne og genopretter ”husfreden”. Opfordring fra Poul-Erik: ”Tag et projekt ad gangen og vis, at det
kan lade sig gøre”.
På Øst-Møn mødes alle foreningerne én gang om året. – Men det skal koordineres, så
der ikke bliver sammenfald.
En borger stillede spørgsmål til musikforeningen. Elsebet: Vi er stort set enige og har
lavet et samarbejde.

-

3-

Per Antonsen spurgte til tidshorisonten mht. Den Gule Stald. – Elsebet: 3 år fra nu. –
Hvis Den Gule Stald skal anvendes til andet formål, kan kontrakten opsiges.
Flemming Tejmers: Hvis Langebæk Ungdomsforening gerne vil ”ind i billedet”, synes
Flemming, vi skal byde dem velkommen.
Poul-Erik: Den Gule Stald er ”på lånte fjer” under alle omstændigheder. – Opgaven er
overdraget til Freja.
Dyrlægeboligen (2-families-hus) skal udbydes til salg og sælges for højeste bud.
Vordingborg Kommune betaler huslejen for Den Gule Stald (20 tkr. om året).
Flemming Tejmers: Der bliver en høringsfase omkring bygningerne, herunder Den
Gule Stald.
Poul-Erik har modtaget brev fra Michael Larsen, hvor han har skrevet, at det er et kulturmiljø, og der foreligger en lokalplan for havneområdet.
Elsebet: Den Gule Stald og musikforeningen har lavet en aftale.
Som tidligere nævnt er Claus på nuværende tidspunkt medlem af havneudvalget.
LUP = Lokal udviklingsplan.

