
Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
11. august 2015 kl. 19.00

Afholdt på Svinø (Gadekæret)

Deltagere: 
Køng: Jens Larsen (formand), Daniel Irvold
Lundby: Lars Kjær Hansen (kasserer)
Svinø: Orla Andersen (sekretær), Peter Christensen
Sværdborg:  Rütger Ask Jacobsen, Morten Petersen
Udby: Lars Karlsson (referent).
Fraværende: Steen Nielsen (Lundby, næstformand) og Søren Meinertz (Udby/Grumløse).
Dagorden
1. Velkomst samt præsentation af Lokalrådet.
Formanden bød velkommen til det nye medlem Morten Petersen, der repræsenterer Sværdborg sogn. Han
bød dernæst velkommen til de to borgere fra Svinø, som var mødt op til mødet, nemlig Helle og Birthe.
Lokalrådet  fortalte herefter om, hvad det  beskæftiger sig med, og hvad borgerne kan bruge det  til  som
bindeled mellem kommunen og borgerne.
2. Præsentation af borgerne samt evt. punkter til behandling på dagsordenen.
Helle og Birthe – der sidder i Svinø Borgerforening - fortalte om forskellige aktiviteter på Svinø, hvor man 
har et godt sammenhold, bl.a. via borgerforeningens arrangementer. Senest en sommerfest den foregående 
week-end. Debatten drejede sig hernæst om muligheden for at etablere nye lokale projekter, f.eks. på Avnø, 
hvor det gamle kursuscenter nu havde stået øde hen i flere år. (se også punkt 5).
3. Høringer.
Vordingborg Kommune gennemfører frem til den 24.8 en høring om den nye kommuneplansstrategi. Orla 
udarbejder høringssvar med bidrag fra den øvrige bestyrelse.
4. Borgernes punkter. 
Se punkt 2 ovenfor.
5. Nyt fra formanden.
Formanden var blevet interviewet af Ugebladet Sydsjælland om Lokalrådets syn på den nedlagte 
politiskole/kursuscenteret på Avnø. Der skulle ikke herske tvivl om, at det var en vigtig prioritet for 
lokalrådets at medvirke til, at der kom nyt liv på kursuscenteret.
6. Nyt fra kasseren.
Intet at berette, se dog punkt 7 nedenfor.
7. Status på opgaver.
- Ingen juletræer udenfor købstæderne: 



Lars Kjær Hansen havde kontaktet kommunen, og formanden for teknisk udvalg Thomas Christfort havde 
gjort opmærksom på muligheden for at søge midler via forskønnelsespuljen. Lundby Borgerforening ville nu
forfølge denne mulighed.
- Overførsel af regnskab til ny kasserer:
                                                                                                                                                              
Overførslen til Lars Kjær Hansen er nu gennemført.
- Opdatering af LUP:
Lars Karlsson præsenterede en plan til revision af den lokale udviklingsplan, LUP'en. Der havde ikke været
lejlighed til at drøfte det med den anden ansvarlige, Søren Meinertz. Bestyrelsen var generelt positiv og 
havde forskellige bemærkninger til forslaget, der nu bliver rundsendt til behandling i skriftlig procedure i 
bestyrelsen.
- Opdatering af forretningsorden:
Udsat til næste møde, da Søren Meinertz ikke kunne deltage.
- Opdatering af folder til brug for Erhvervsmesse.
Gennemført.
- Opdatering af hjemmeside:
Rütger Jacobsen fortalte om status for den nye hjemmeside og forelagde en række spørgsmål, bl.a. om evt. 
debatforum, strukturering af information fra generalforsamlingen og kontaktformularen. Efter bestyrelsens 
input ville han nu færdiggøre hjemmesiden, om muligt inden næste bestyrelsesmøde i september.
- Høringssvar vedr. forslag til kommunens vandhandlingsplan.
Intet at bemærke, lokalrådet afgiver ikke høringssvar.
8. Kort orientering fra sognene
Sværdborg: 
Rütger Jakobsen fortalte, at der var blevet holdt sommerfest i Klarskov, og det var blevet drøftet med 
Klarskov bylaug, at bestyelsen skulle deltage i Lokalrådets møde, når det holdes i Sværdborg sogn. Det 
overvejes, hvordan der kan etableres kontakt til borgerne i Sværdborg.
Lundby: 
Lars Kjær Hansen nævnte, at Skt. Hans Aften arrangementet havde været velbesøgt, og at man ville 
overveje til næste år, om man kunne starte på et mere ”børnefamilievenligt” tidspunkt. Årets store 
arrangement, Gøngemarkedet, bliver gennemført i den kommende week-end. Der ville desuden blive 
arrangeret et stort loppemarked i september.
Køng:
Daniel Irvold fortalte, at der var afholdt et vellykket Skt. Hans arrangement i Køng med 80-100 deltagere, 
hvilket var meget tilfredsstillende.



Svinø:
Orla Andersen og Peter Christensen fortalte om sommerfesten, der netop var blevet afholdt i den 
foregående week-end og havde haft drabelige dyster mellem by og land på Svinø.
9. Evt. 
Jens Larsen fortalte, at han sammen med ”Grønært” ville starte et lille lokalblad op; et projekt der tidligere 
havde været diskuteret i lokalrådet. Målgruppen var borgerne i de fem sogne, som lokalrådet dækkede, og 
det ville måske have lokalrådets interesse at bidrage til bladet i fremtiden? Indtil videre var det dog et rent 
privat projekt, som ikke havde noget med lokalrådet at gøre, hverken økonomisk eller redaktionelt.
Næste møde holdes i Lundby den 17.9 – alle interesserede borgere er velkomne til at deltage fra kl. 19.00 
(info om mødested følger).

Udby, den 12. august 2015


