
Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd 

17. september 2015 kl. 19.00 

 Afholdt i mødelokalet på Biblioteket. 

 
Deltagere:  

Køng: Jens Larsen (formand), Daniel Irvold 

Lundby: Lars Kjær Hansen (kasserer), Steen Nielsen 

Svinø: Orla Andersen (sekretær), Peter Christensen 

Sværdborg: Rütger Ask Jacoben 

Udby: Søren Meinertz 

 

Fraværende: Lars Karlsson (Udby) og Morten Petersen (Sværdborg)  

  

Dagorden  
 

1. Velkomst samt præsentation af Lokalråd 

Formanden bød velkommen til den fremmødte borger, Peter Mackeprang fra Lundby. Da Peter ikke havde særlige 

ønsker til behandling på dagsordenen, fulgte vi den udsendte dagsorden. Et kvarters tid inde i mødet dukkede 

yderligere en borger, Ole Lund Christensen, op. Han fortalte, at han var tilflytter og havde valgt Lundby, fordi det 

her var muligt at bo i gåafstand til Station, Købmand, Lægehus og Apotek.  

 

Begge borgere blev og deltog aktivt i behandling af samtlige punkter på dagsordenen.  

 

2. Præsentation af borgere samt deres evt. ønsker til punkter til behandling på dagsordenen 

Se punkt 1. 

 

3. Behandling af borgernes punkter 

Se punkt 1. 

 

4. Høringer 

Kommunens budget 2016 er i aften til førstebehandling i kommunalbestyrelsen. Høringsfristen var den 8. 

september. Lundby Lokalråd har ikke benyttet sig af muligheden for at sende høringssvar, og det er der 

tilsyneladende heller ikke andre lokalråd, der har. De 144 siders høringssvar, der er fremkommet, er især fra 

skoler, institutioner og andre, der er ”direkte berørt af” budgettet.  

 

Som tidligere år er sikker passage af Næstvedvej i Køng nævnt i budgettet. Der kan siges både for og imod, og vi 

er ikke helt sikre på, om vi virkelig ønsker en bro eller tunnel over Næstvedvej. Også cykelsti langs den nye 

jernbanebro i Lundby blev nævnt. Vi enedes om, at det må være borgerforeningerne i Køng hhv. Lundby, der 

skal se på sagen lokalt. 

 

Vandhandleplan. Nu er planen vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er kun foretaget mindre ændringer i forhold 

til den tidligere vandmiljøplan, og Lundby lokalråd sendte ikke høringssvar. Der er mulighed for at klage over 

planen til Natur- og Miljønævnet. Klagefristen er 4. september – 2. oktober. Lokalrådsbestyrelsen ser ingen 

grund til at benytte sig af klagemuligheden.  

 

5. Plan for revision af lokalrådets lokale udviklingsplan (LUP) 

Søren og Lars K. har opgaven. Lars havde på forhånd oplyst, at han ikke kunne deltage, men at Søren ville 

komme med et mundtligt oplæg på mødet.  

 

På bestyrelsesmødet den 18. august udleverede Lars en plan for revision af vores nuværende LUP. Han har 

senere udsendt en version 2 af denne plan, og oplyst, at Søren på mødet ville komme med en mundtlig 

redegørelse. Søren fortalte bl.a., at der skal udarbejdes en SWOT-analyse, og at kommunen først skal involveres, 

når planen er færdig. Herefter udspandt der sig en diskussion om fup og fakta med hensyn til opgaven, herunder 

at Sørens fremlægning sammenholdt med planen for revision af LUP’en tyder på, at Søren og Lars ikke er helt 

enige om sagsbehandlingen. Konklusionen blev, at Søren og Lars arbejder videre, og at Lars i sin version 3 skal 

indarbejde et borgermøde vedrørende LUP i 3. kvartal 2015. 

  



6. Syv sognes Erhvervsforum Orla og Jens havde været til morgenmøde i Syv Sognes Erhvervsforum den 17. 

september. Til stede var også 2 repræsentanter for kommunen. Kommunen lagde op til, at Syv Sognes 

Erhvervsmesse skulle nedlægges, og de erhvervsdrivende skulle deltage i erhvervsmesse i Vordingborg, men det 

var der ikke stemning for blandt de fremødte lokale erhvervsdrivende på morgenmødet. I stedet enedes man om, 

at man skal forsøge at tiltrække flere håndværkere til messen – og gerne fra hele kommunen.   

 

Lokalrådsbestyrelsen besluttede, at lokalrådet fortsat skal deltage med en stand på messen, og at lokalrådet skal 

melde sig ind som medlem i Syv Sognes Erhvervsforum og deltage i deres morgenmøder.  

 

 

7. Status på opgaver 

 

Opgaven Termin Ansvarlig Hvad er sket indtil nu? 

Manglende juletræ i 

Køng og Lundby 

  Lundby har fundet en løsning. 

Punktet udgår 

Opdatering af LUP Inden 

dialogmødet 

i 2016 

Lars K. og Søren Fortsættes 

Opdatering af 

forretningsorden 

snarest Søren Fortsættes 

Opdatering af folder til 

brug ved 

Erhvervsmessen 

Skal bruges 

13.6.2015  

Orla og Søren.  Der er behov for en folder. 

Aftalt, at Søren søger at rette den 

grønne folder til  

Opdatering af 

hjemmeside 

August 2015  Rütger Snart klar til at gå i luften. 

Rütger mangler kun de sidste 

tilpasninger, så vi vil kunne se 

hjemmesiden om nogle få dage. 

Senere vil der blive åbnet op for, 

at vi hver især kan ændre, hvad 

der vedrører vore sagsområde.  

 

8. Nyt fra formanden, herunder bl.a. evt. Landsbyklyngeprojekt i Vordingborg kommune / Lundby-Bårse 

området. Vi meddeler kommunen, at vi er interesseret i at være med. Jens er blevet rykket vedr. hjertestarter. 

Lars har ikke meldt tilbage til Dansk Folkehjælp, om man ønsker at modtage hjertestarteren. Jens rykker ham.  

 

9. Nyt fra kasserer 

     Økonomien stadig god. Der har kun været et par mindre regninger siden sidste møde.  

 

Kommunen har sendt os invitation til at deltage i seminar på Landsbyhøjskolen i Gråsten. Ved læsning af 

invitationen havde vi fået den opfattelse, at vi som minimum kunne forvente økonomisk støtte fra kommunen 

svarende til deltagerbetalingen på 4.200 kr.  

 

Det blev på mødet oplyst, at et planlagt informationsmøde om seminaret var blevet aflyst, fordi der kun havde 

været ringe interesse blandt kommunens foreninger om at deltage i seminaret. Ligeledes blev det oplyst, at det 

var tvivlsomt, om Vordingborg kommune ville yde økonomisk støtte, og størrelsen af en evt. støtte. I stedet 

overvejer kommunen at søge at få et tilsvarende seminar hertil i 2016.  

 

Lars Hansen havde tidligere udtrykt ønske om at deltage i seminaret, men han trak sig under den efterfølgende 

debat om, hvorvidt Lundby Lokalråd i givet fald selv kunne/ville afholde udgiften på 4.200 kr. for hvert af de 

bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage. Konklusionen blev at formanden skulle få afklaret, hvor stor en del 

af deltagerbetalingen, kommunen i givet fald vil betale.  

 

 

10. Kort orientering fra sognene 

     Svinø mødes den 22. september ved jættestuen på Måneshøj for at slå græsset med le og derefter hygge med 

grillmad.  

 

 



Lundby 

Glæder sig over, at uddrag af deres seneste månedsbrev har været offentliggjort i lokalpressen. 

 

Udby har endnu ikke fået foretaget oprensning af gadekæret. Der synes at være nogen forvirring om, hvad 

kommune og anlægsgartner har aftalt.  

 

 

Køng har fået oplyst, at de vil få forskønnelsesprisen for restaureringen af Spindeskolen. 

  

11. Eventuelt 

Under dette punkt tog en deltager situationen med købmandsbutikken i Lundby op Steen redegjorde for, hvad 

der er gjort i den anledning.   

 

 

 

 

 

 

 


