Dagsorden for lokalrådet for Kalvehave og omegn´s møde den 15/5 i den gule stald
1. Godkendelse af referater
2. økonomi
3. Lup -lap ?
4. Havnens dag skal vi være med ?
5. Valg til eu /folketing kaffe tids plan ?
6. Valgmøde ?
7. Høringssvar hvad skal vi skrive forslag ? møde på skolen
8. Tilskud annonce og sponsorering af grundlovsmøde 5/6 i Kalvehave
9. Bredbåndspulje
10. Lokalråd /lokalforum
11. Næste møde
12. Evt.
REFERAT
Deltagere: Claus Veje(Formand), Per Antonsen(bestyrelsesmedlem), Frederik Backhaus
(Sekretær og bestyrelsesmedlem), Elsebeth Christiansen(suppleant), Hanne
Jørgensen(kasserer og suppleant)
1 - Godkendelse af referater
Referat af hhv. generalforsamling og seneste bestyrelsesmødet blev godkendt, med
rettelsen af “LAP til LUP”, således at den lokale udviklingsplan ikke begraves men
skrinlægges, indtil Lindholm projektet er afgjort.
2 - Økonomi
Økonomien har aldrig været bedre, da der er overskud for 2018, og tilskud er fordoblet i
2019. Saldoen udgør således 48.040
3 - LUP til LAP?
Sekretær og bestyrelsesmedlem Frederik Backhaus, redegjorde for misforståelsen i
artikel i Sydsjællands Tidende. LUP sættes på standby, indtil lindholm er afgjort.
4 - Havnens dag - 25/5 i Kalvehave havn - skal vi være med?
Lokalrådsformand Claus, bestyrelsesmedlem Per Antonsen, og kasserer Elsebeth
Christiansen servicerede de fremmødte på lokalrådets vegne.
5 - Valg til eu /folketing - kaffetids plan ?
Vordingborg kommune støtter lokalrådet med betaling af al kaffe, som vi serverer til
borgerne ved hhv. EP- og folketingsvalget.
Der blev lavet kaffe-tidsplan som følger;
9-13: Claus + Hanne
13-17: Frederik + Elsebeth
17-20: Per + Claus

6. Valgmøde ?
Per Antonsen fik bred opbakning til at tilrettelægge vælgermøde, den 29. maj kl 19,
forsamlingshuset.
7. Høringssvar; Hvad skal vi skrive af forslag? - møde i børnehaven
Alle var selvfølgelig enige om, at spare forslaget fra kommunen om nedlæggelse af
vores børnehave, skal stoppes med alle midler.
Det blev besluttet at lokalrådet laver et høringssvar i form af et læserbrev, og at
lokalrådet deltager til borgermøde.
8. Tilskud annonce og sponsorering af grundlovsmøde 5/6 i Kalvehave
Der var enighed om at om støtte alliancen mod Lindholm med 5000 kr. til annoncering i
“Ud og Se med DSB”.
Tilskud til grundlovsmøde blev afvist.
9. Bredbåndspulje
Formand arbejder ihærdigt på at få de sidste borgere til at tilslutte sig bredbåndspuljen.
10. Lokalråd /lokalforum
Transformationen/besparelsen af lokalrådene, med kommunens beslutning om at
nedsætte det årlige tilskud til kr. 5000, ses af lokalrådet som endnu et forsøg på
centralisere magten til DJØère.
Det er under al kritik da det er en svækkelse af demokratiet som styreform, og er en
arrogant holdning til nærdemokrati fra kommunens side.
Reaktion fra lokalrådets side kunne der ikke opnås enighed om, og diskussion
genoptages på næste bestyrelsesmøde.
11. Næste møde
Næste møde blev fastlagt til den 19. juni
12. Evt.
Klima-initiativet med æbletræer til borgerne i kalvehave og omegn blev vendt, og sekretær
tager kontakt med Spejderne der har meldt sig ind i kampen.
Pressemeddelelse om opfølgende artikel i sydsjællands Tidende laves af sekretær til
godkendelse af bestyrelse og øvrige aktører.

