
Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
4. juni 2015 kl. 18.00

Deltagere: 

Køng: Jens Larsen (formand)
Lundby: Steen Nielsen (næstformand), Lars Kjær Hansen (ny kasserer)
Svinø: Orla Andersen (sekretær)
Sværdborg:  Rütger Ask Jacobsen
Udby: Søren Meinertz, Lars Karlsson (referent).

Fraværende: Peter Christiansen og Daniel Irvold.

Under mødet blev det meddelt,  at  Morten Andersen vil indtræde som nyt andet medlem for Sværdborg,
hvilket bestyrelsen hilser meget velkommen.

Dagorden

1. Nyt fra Formanden

Jens Larsen orienterede om mødet i Landsbyforum den 26.5, der var fundet sted i Køng, og bl.a. havde 
omfattet en rundvisning i byen for at se på nogle af de lokalt gennemførte projekter.

2. Nyt fra Kassereren

Orla Andersen meddelte, at han i overensstemmelse med beslutningen på det konstituerende møde efter 
generalforsamlingen havde anmodet Lollands Bank om et skifte af kasserer fra ham til Lars Kjær Hansen. 
Han havde samtidig  bedt dem ændret navnet fra "Lokalrådet" til "Lundby Lokalråd". Tilskuddet fra 
Vordingborg kommune på 18.000 kr. var modtaget den 27. maj, og indestående på bankkonto var pr. 4.6 på 
24.677,58 kr. Til sammenligning stod der 17.580,08 kr. på kontoen den 2.6.2014.

3. Opfølgning på generalforsamlingen

Lars Kjær Hansen havde forskellige forslag til opfølgning på generalforsamlingen, herunder hvordan man 
kunne få BaneDanmarks orientering ud til borgerne i området. Han var ved at lægge sidste hånd på et 
materiale, der kunne offentliggøres via lokalrådets hjemmeside, hvilket der var fuld tilslutning til. 

Lars Kjær Hansen kunne desuden berette, at der var bevægelse hos BaneDanmark, idet der nu var udsigt 
til, at der ville etableret transparente støjværn ved Lundby Hovedgade. Borgerforeningen i Lundby ville 
følge op på en række andre områder.

Evt. bemærkninger til udkastet til referat af generalforsamlingen sendes til Lars Kjær Hansen senest 
11.6.2015.

4. Juletræ i Køng og Lundby         
                                                                                                                                                              
Bestyrelsen drøftede Vordingborg Kommunes beslutning om ikke at opsætte juletræer i  Lundby og Køng, 
samt i Ørslev og Nyråd. Der var enighed om, kommunen hermed sendte et meget uheldigt signal til 
lokalområderne, idet juletræerne var knyttet til lokale traditioner i de nævnte byer.. Formanden vil derfor 
kontakte lokalrådene for Ørslev og Nyråd for at drøfte en passende reaktion herpå. Hvis kommunens 



beslutning ikke kan omgøres, vil lokalrådet drøfte andre mulighed for etablering af juletræerne på 
kommende møder.

5. Høringer

Vordingborg  Kommune gennemfører pt. to høringer af betydning for Lundby Lokalråd's område:

 Idéfase for biogasanlæg ved Køng (høringsfrist 8.6.)

Bestyrelsen drøftede forslaget, der på det foreliggende grundlag forekom godt og kunne støttes, ikke mindst
hvis det medvirkede til at etablere lokale arbejdspladser.

 Forslag til vandhandleplan (høringsperiode 11.5.-6.7.)

Det udsendte materiale var særdeles omfattende og ville derfor blive behandlet særskilt. Efter fordeling af 
interesseområderne (se næste punkt) blev det besluttet, at det vil være Peter Christiansen og Rütger Ask 
Jacobsen, der gennemgår materialet og kommer med et udkast til høringssvar, som afleveres til formanden.

Bestyrelsen var enig i, at man løbende skulle publicere høringer af betydning for lokalrådets område på 
hjemmesiden, så borgerne havde mulighed for at fremkomme med deres holdninger til høringerne.

6. Fordeling af interesseområder. 

Bestyrelsen drøftede fordelingen af interesseområder, og den opdaterede oversigt vedlægges som bilag 1.

7. Prioritering af opgaver

Bestyrelsen drøftede behovet for at opdatere den lokale udviklingsplan (LUP). Lars Karlsson og Søren 
Meinertz får til opgave at komme med en plan for arbejdet samt et udkast til ny LUP, som kan blive 
færdigbehandlet af bestyrelsen inden næste dialogmøde i starten af 2016. Heri indgår at der skal afholdes et 
borgermøde, så planen kan blive lokalt forankret. 

Lokalrådets forretningsorden trænger også til en opdatering, og Søren Meinertz kommer med et oplæg 
hertil. Steen Nielsen bemærkede, at det burde indgå, at bestyrelsen kunne konstituere sig mere frit end efter 
de nuværende regler hvor det skulle ske umiddelbart efter generalforsamlingen. Det kunne f.eks. i stedet 
være på førstkommende møde inden 14 dage.

Lokalrådet deltager ved Orla Andersen i Syv Sognes Erhvervsforums Erhvervsmesse i Køng den 13. juni 
2015. Orla Andersen og Søren Meinertz vil forinden opdatere lokalrådets folder, der pt. indeholder 
forskellige fejl.

Bestyrelsen drøftede behovet for at videreudvikle lokalrådets hjemmesiden, og at det blev besluttet, at 
Rütger Ask Jacobsen går videre med denne opgave. En ny hjemmeside forventes klar til præsentation i 
august 2015 og vil basere sig på den nuværende hjemmesides struktur med nye tilføjelser.

8. Fremtidige bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at komme i tættere dialog med borgerne i området og besluttede 
følgende om efterårets møder:

De skal starte kl. 19.00 og være være åbne for borgerne, idet lokalrådet ønsker at styrke dialogen med 
borgerne i hele området.



De fremtidige møder skal igen gå på skift mellem sognene, da det er vigtigt for lokalrådet at komme rundt i 
området og øge muligheden for at lokale borgere kan deltage i møderne.

Der kan derfor allerede nu udmeldes følgende datoer for lokalrådets møder i resten af 2015:

Torsdag 11.8 (Svinø), torsdag 17.9 (Lundby), onsdag 21.10 (Sværdborg) og 18.11 (Udby).

Bestyrelsen mødes desuden for at gøre status over årets resultater den 4.12 (Køng).

9. Kort orientering fra sognene

Svinø: Der bliver nu etableret en ny handicaprampe ved Svinø Strand, hvilket Orla Andersen har været 
drivkraft for.

Køng: Cirkus Baldoni besøger Køng den 7.6, og der er Sankt Hans-arrangement den 23.6.

Lundby: Der er også Sankt Hans-arrangement i Lundby den 23.6. Årets Gøngemarked gennemføres i år den
15.-16.8.

Udby: Oprensningen af gadekæret i Grumløse indledes i midten af juli måned.

10. Eventuelt

Søren Meinertz fortalte om sine undersøgelser af lokalrådets fødsel, der kunne føres tilbage til 2007, 
hvorefter lokalrådets navn efter en omtumlet tilværelse var endt på ”Lundby Lokalråd”.

Formanden afsluttede mødet med oplysningen om, at næste dialogmøde for lokalrådet vil blive afholdt den 
8. marts 2016.

Udby, den 5. juni 2015


