
Lundby Lokalråd 
Referat af møde den 

09/04-2015 kl. 18 hos Jens  

 

Deltagere: Jens, Lars, Steen, Rütger, Søren, Orla,  

                   Peter 

Fraværende med afbud: Gitte og Vibeke 

 

Dagorden 

 

1. Nyt fra Formand 
Køng Borgerforening v/Jes Jelsmark har afslået at modtage LUP tilskud.  

 

Desuden har de fået afslag på ansøgning om tilskud fra Forskønnelsespuljen til 

beplantning af det område ved siden af Spindeskolen, de har fået dispositions-

ret til.  

 

På grundlag af et konkret tilbud har Grumløse fået bevilget tilskud fra kommu-

nen til oprensning af gadekæret. 
 

2. Nyt fra Kassereren 
Overdragelse af kassererfunktionen er endnu ikke på plads. Orla oplyste, at vi 

har en kassebeholdning på 6.593,58 kr. når alle udgifter indtil nu er betalt. Vi 

har endnu ikke modtaget nyt tilskud fra kommunen, men der sker formentlig 

omkring 1. maj. Sidste år blev det modtaget den 30. april.  

 

 

 

3. Opfølgning på Dialogmøde  
Som det fremgår efterfølgende, kom der mange ting frem under dette punkt, 

som egentlig ikke vedrører dialogmødet. 

 



Klarskov er bekymret for den tunge trafik, der forventes at ville køre gennem 

byen, når jernbanebroen bliver udvidet til 7 meters bredde. Selvom Banedan-

mark er villig til at bygge en ny bro et andet sted, er det svært af finde en til-

fredsstillende løsning, fordi kommunen ikke vil betale for asfaltering af en ny 

tilkørselsvej.  

Herefter fulgte en lang snak om en mulig placering af en evt. ny bro. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at den vil kunne placeres således, at kommunens ud-

gift til etablering af tilkørselsvej vil være ubetydelig set i forhold til de ulem-

per, gennemkørsel med tung trafik vil medføre for beboerne i Klarskov.  

 

Konklusionen blev, at Klarskov Bylaug skal beskrive problematikken i et 

brev, som de skal sende til Lokalrådsbestyrelsen til videresendelse til Kom-

munen med Lokalrådsbestyrelsens opbakning. 

 

Klarskov har også et andet problem, der er opstået efter nedrivelsen af den 

tidligere Stationsbygnng på Ålekistevej. Tidlige skærmede bygningen af for 

en del af for støjen fra de forbikørende tog. Efter nedrivning af bygningen, er 

der ikke noget til at standse støjen, og Klarskovvej virker nærmest som en 

”lydtunnel”, der bringer støjen videre til et stort antal huse langs vejen.  

 

Da forholdene således har ændret sig væsentligt til det værre, siden der blev 

foretaget støjmåling, besluttede vi, at Klarskov skal sende et brev til lokal-

rådsbestyrelsen, hvori man beskriver forholdene og anmoder om en ny støj-

måling. Desuden skal borgerforeningerne i Køng og Lundby i brev til Lokal-

rådet beskrive ulemperne ved lunkning af jernbanebroen ved Lundby i en 

længere periode, ligesom Lundby Borgerforeningen skal beskrive behovet for 

en glasstøjskærm ved Lundby Hovedgade.  

 

Det hele skal være formanden for lokalrådet i hænde inden generalforsamlin-

gen, således at vi kan behandle det på et borgermøde i umiddelbar fortsættelse 

af generalforsamlingen, inden vi samler det hele i et brev til Banedanmark. 

 

Hjemmesiden har i lang tid ikke været vedligeholdt. Det blev besluttet, at 

Rütger konverterer hjemmesiden til CMS-format, der er meget lettere at ar-

bejde i men mangler nogle faciliteter, vores nuværende hjemmeside har. Til 

gengæld kræver det ikke en særlig uddannelse/indøvelse at redigere i denne 

hjemmeside.  

 

Vi fik endnu en gang en snak om, hvordan Lokalrådet bliver kendt i alle sog-

nene. Efter nogles opfattelse har lokalrådet et dårligt image blandt borgerne i 

sognene uden for Lundby. Der blev talt om navneændring, men der var ikke 



enighed om, at en navneændring vil kunne løse dette problem. Det vil være 

bedre, hvis Lokalrådsbestyrelsen kan fremvise resultater af sit arbejde i alle 5 

sogne.  

 

Det blev bl.a. foreslået at overveje husstandsomdeling af en ny folder.  Desu-

den talte vi om at lade repræsentanter for lokalrådsbestyrelsen deltage i 

”salgsmøder” i sognene. Der var dog ikke enighed om dette. Det blev nævnt, 

at der jo allerede er repræsentanter for alle sognene fra lokalrådsbestyrelsen, 

og at man må kunne forvente, at disse repræsentanter sørger for den lokale 

markedsføring af Lokalrådet. 

 

4. Generalforsamling den 23/4 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes i lokalpressen med 

mindst 14 dages varsel. Da indkaldelse endnu ikke har fundet sted, er der en ri-

siko for, at der vil være indvendinger mod generalforsamlingens beslutnings-

dygtighed, og at der skal indkaldes til en ny generalforsamling.  

 

Bestyrelsen besluttede derfor at ændre datoen for afholdelse af generalfor-

samling til den 21. maj 2015 kl. 19.00 – ca. 19.45. 

 

Orla er ansvarlig for rettidig annoncering af generalforsamlingen.  

 

Desuden blev vi enige om at husstandsomdele en indkaldelse, hvorpå vi kort 

vil fortælle om baggrunden for lokalrådets oprettelse samt dets opgaver. Jens 

og Orla skriver indkaldelse og beskrivelse af lokalrådet. Jens trykker den. 

Lundby har allerede offentliggjort den oprindelig dato (23.4.) i et nyhedsbrev. 

De skal derfor have indkaldelsen i slutningen af uge 16, så de kan nå at omdele 

indkaldelsen i løbet af weekend´en.  

 

Bemærk, at sognerepræsentanterne har ansvar for at omdele i deres sogn, 

og at de skal meddele Jens, hvor mange indkaldelser, de skal have.  

 

Jens skriver forslag til beretning og sender den til kommentering i bestyrelsen.  

 

Vi foreslår en af følgende som dirigent ved generalforsamlingen: Poul Erik 

Rønje, Peter Larsen eller Jens Hallqvist. Jens spørger dem i nævnte prioritets-

rækkefølge.  

 

Dagsorden for generalforsamlingen er som angivet i vedtægternes paragraf 4.  



Til punkt 6, indkomne forslag, foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændrin-

ger: 

 

Paragraf 4, sidste linje: Der tilføjes ”og elektroniske medier”, således at teksten 

fremover vil være: ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages var-

sel i lokalpressen og elektroniske medier.” 

 

Paragraf 6 ændres, således at sognene fremover får mulighed for at indsætte en 

anden person i bestyrelsen i hvis et medlem forlader bestyrelsen mellem 2 ge-

neralforsamlinger 

 

Forslag til ændret paragraf 6:  

”Stk. 1: Bestyrelsen består af 2 medlemmer fra hvert af de fem sogne. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer finder sted på lokalrådets årlige generalforsamling i 2. 

kvartal. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år.  

 

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året. Bestyrelsen fastsætter sin 

egen forretningsorden. 

 

Stk. 3: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen mellem 2 generalfor-

samlinger, kan pågældende sogn udpege en anden repræsentant for sognet frem 

til næste generalforsamling, hvor der vælges en ny repræsentant for den reste-

rende valgperiode hhv. 2 år.”  

 

På valg er: 

 

Peter Christensen, Svinø. Modtager genvalg 

Steen Nielsen, Lundby. Modtager genvalg  

Jens Larsen, Køng. Modtager genvalgillig til genvalg 

 

Gitte Kjær, Udby 

Vibeke Glad, Sværdborg 

 

Det vides ikke, om Gitte og Vibeke modtager genvalg. Vibeke har tidligere talt 

om, at hun evt. vil forlade bestyrelsen og muligvis kan finde en afløser. Alter-

nativt har Rütger et forslag  (Niels), som bl.a. har været aktiv vedr. fibernet i 

området.  

 



Jens kontakter Gitte og Vibeke. For at spørge, om de modtager genvalg. Desu-

den mangler der stadig en repræsentant for Køng, efter at Birthe forlod besty-

relsen ved det konstituerende møde i 2014.  

 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil vi holde et borgermøde, 

hvor vi med udgangspunkt i brevene fra Køng, Lundby og Sværdborg vil dis-

kutere ulemperne i forbindelse med arbejderne på og omkring jernbanen.  

 

Vi vil forsøge at få deltagelse af nogle nøglepersoner. Lars vil invitere en re-

præsentant fra Banedanmark, og Jens vil invitere udvalgsformand Thomas 

Christfort fra Teknik- og Miljøudvalget i Vordingborg kommune samt trans-

portminister Magnus Heunicke.  

 

 

5. Nyt om bosætning ved Steen 
Steen orinterede kort om det modtagne materiale fra Mona Hvid, og Jens 

spurgte, om der var nogen, der havde lyst til at være med i arbejdet. Søren vil 

se på det. 

 

6. LUP 
Der var enighed om, at der er behov for en revision af vores LUP plan. Det vil 

være en af de første opgaver for den nye bestyrelse.   

 

Men inden vil vi invitere Claus Lyngby samt gerne de eventuelt opstillede nye 

emner til bestyrelsesposter til et opklarende møde. Jens taler med Claus, og vi 

foreslår mødet afholdt enten den 23. april eller 13. maj.  

 

7. Evt. 
Lundby: 

Svend Gønge skolen holder miljødag den 24. april, hvor 3. klasse vil ind-

samle affald i Lundby. 

 

Borgerforeningen planlægger at holde Sankt Hans. Vognmanden på Svend 

Poulsens Vej har plantet hegn omkring sin parkeringsplads og sat lys op. Alt 

sammen med det formål at undgå, at de parkerede lastbiler skæmmer områ-

det.   

 

 

 



Svinø: 

Vildttælling. Over en strækning på 10 km. har man talt 19 rådyr, 57 harer og 

2 ræve. Kun få fasaner. De er opdrættede og kan ikke finde ud af at yngle og 

holde evt. kyllinger i live.  

 

Sværdborg: 

63 m. på Sværdborgvej er uden gadebelysning. Da der heller ikke er cykel-

sti, er det farligt at færdes der efter mørkets frembrud.   

 

Andet: 

Ifølge artikel i Sjællandske den 8. april forældes lokalplanen vedr. kæmpe-

møller i Køng Mose og Koster Vig den 2. maj. Avisen citerer udvalgsfor-

mand Thomas Christfort for at sige, at ”vi rydder tavlen. Så må vi se, hvor vi 

kan finde plads til nye vindmøller, hvis vi skal have nogen”. 

 
 

 
Referent: Orla 

 

 


