
Referat af bestyrelsesmøde  

den 9. februar 2015 

i Lundby lokalråd  
hos Jens, Højbro 2, Køng 

 

 

1. Meddelelser fra formanden 
Avnø: 
Region Sjælland svaret negativt på vores henvendelse vedr. Avnø. Regionen oplyser, 
at de ikke har nogen interesse i evt. oprettelse af et rehabiliteringscenter på Avnø, da 
det er de enkelte kommuner, der betaler for deres borgeres ophold på genoptrænings-
centre.  
Jens forstår det ikke helt og vil kontakte den person i regionen, der i sin tid bad ham 
skrive til regionen om vores planer. 
Vordingborg IN: 
Jfr. videresendt mail fra Jens. Enighed om, at det kan være interessant af bruge Vor-
dingborg IN som et af vores medier, hvis der bliver oprettet en særlig fane til Lokalråd. 
Ellers ikke. Så er den for uoverskuelig. 
Domsmand: 
Tidligere blev domsmænd udpeget. Fremover er det muligt at melde sig selv, hvis man 
ønsker at blive domsmand.  
 
2. Meddelelser fra andre 

Administrativt stormøde 
Søren deltog. Forud for mødet havde Lundby Lokalråd rejst spørgsmålet om, 
hvorvidt de små valgsteder kan genåbnes. Svaret var, at det kan de godt. Men 
der er en række forhold, der skal undersøges først. En af de store udfordringer 
er, at der skal være sikkerhed for, at der er valgtilforordnede nok også i årene 
fremover. 
Dialogmøde Panteren 
Søren havde oprindelig planlagt at deltage, men vi deltog ikke i mødet. Normalt 
er vi ikke tilhængere af centralisering, men i dette tilfælde er vi enige i, at de 
planlagte faciliteter vil være et løft for hele kommunen. Nu gælder det bare om, 
at de bliver let tilgængelige for borgere fra kommunens landområder.  
Trafikbestilling 2016 
Sammen med repræsentanter fra de øvrige lokalråd har Orla deltaget i møde 
med kommunen og Movia vedr. Trafikbestilling 2016.  

 Kommunen lægger op til, at bus mellem Lundby-Præstø-Stege skal fort-
sætte endnu en periode.  

 Man ønsker man at nedlægge busruten mellem Svend Gønge skolen og 
Vordingborg.  

 Det er undersøgt, om bussen mellem Næstved og Vordingborg kan pas-
sere Lundby Station, men det ønsker Næstved kommune ikke. 

 Kommunen vurderer, at det bliver for dyrt at ændre flexzonerne, så Svinø 
Strand kommer i samme zone som Lundby. Det betyder, at borgere fra 



Svinø Strand fortsat skal betale 12 kr. mere for at køre de 12 km. til 
Lundby, køre de 20 km. til Vordingborg. 

     
 
 
 
 
 
 
Svinø Strand 
Det er tidligere vedtaget, at Orla og Jens skal skrive til kommunen med vores 
ønsker vedrørende Svinø Strand. Det er endnu ikke sket. 
Lundby Kultur- og Familiefestival 2015  
Afholdes den 30. maj på Svend Gønge Skolen. Planlægningen er gået i gang.  
 

3. Nyt fra Kassereren  
 

Overlevering af opgaven som kasserer er stadig ikke ordnet med banken. Papirer er afle-
veret i december.  
 
Vi forventer at modtage administrationstilskud fra kommunen i løbet af marts eller april må-
ned. Vi har penge nok til at klare os indtil da. For øjeblikket står der 13.517 kr. på kontoen. 
Til sammenligning stod der sidste år ved samme tid kun 5.357 kr.  
 

4. Dialogmøde den 2/3 2015 
Mødet holdes i Medborgerhuset Lundby med følgende punkter: 

 Cykelsti Bårse-Lundby 

 Jernbanebro i Lundby spærres i 10 måneder (fra september 2017 – au-
gust 2018) 

 Kloakering i det åbne land 

 Avnø 

 Politikernes holdning til de mange små landområders fremtid. (Handle-
plan for nedlæggelse af landsbyer) (oplægsholder: Lars) 

 Kasse (pulje) til finansiering af projekter. (indtil puljemidler frigives) 
 
 
Dirigent: Vi spørger følgende i prioriteret rækkeføglge: 

1) Peter Larsen, 2) Nils Glud, Jens Hallqvist. 
 
Jens og Orla sender dagsordenen til politikere, så de kan forberede sig inden mødet. 
Orla laver pressemeddelelse. Jens indkalder på De Blå sider i Sydsjællands Tidende. 
Selv om vi har gode erfaringer med at placere politikeren i grupper sammen med bor-
gerne, vil vi denne gang –på grund af dagsordenen- placere dem ved et særligt bord  
      

 
5. Fremtidig procedure ved behandling af ansøgninger 

Det fremsendte forslag fra Orla blev vedtaget. Vil dog søge at skrive det i et bedre 
sprog uden at meningen går tabt. Steen sender et forslag til bedre formulering. 



 
 

 
6. LUP 
Punktet tages op på et senere møde. 
 
7. Bordet rundt 
Steen efterlyste nyt om planerne for bassin ved Svend Poulsensvej. Ingen har hørt nyt.  
Vindmølle- og biogasprojekter i området? Ingen har hørt noget.  
 
På Svinø er 2 ejendomme nedrevet med tilskud. Kommunen har planer om et naturpro-
jekt med padder og tudser.   
 
I Køng har borgerforeningen fået rådighedsret over grunden på Spindevænget 4, hvor 
huset er nedrevet. Det hertil, borgerforeningen har søgt midler fra Forskønnelsespul-
jen.  
 

 
 

8. Næste møder 
Bestyrelsesmøder: 9. februar 2015 og 9. april 2015.                                                                   
Dialogmøde med borgere og politikere: 10. marts 2015.                                         
Generalforsamling: 23. april 2015 i Køng Forsamlingshus. 
 

 
9. Evt.  

Vibeke overvejer at trække sig fra bestyrelsen ved generalforsamlingen. Hun spurgte, hvad vi 

mente om det. Hun havde fundet et emne til nyt bestyrelsesmedlem. Svaret var, at det har den 

resterende bestyrelse ikke indflydelse på. Det er borgerne i sognet, der vælger deres repræsen-

tanter i Lokalrådet.  


