
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd 

21. oktober 2015 kl. 19.00 

Afholdt i Klarskov 

 

 

Deltagere:  
 

Køng: Jens Larsen (formand), Daniel Irvold 

Lundby: Steen Nielsen (næstformand), Lars Kjær Hansen (kasserer) 

Svinø: Orla Andersen (sekretær), Peter Christensen 

Sværdborg:  Rütger Ask Jacobsen (Sværdborg/Klarskov),  

Udby: Lars Karlsson (referent). 

 

Fraværende: Morten Petersen (Sværdborg/Klarskov) og Søren Meinertz (Udby/Grumløse). 

 

Dagorden 

 

A. Åbent møde 

 

1. Valg af ordstyrer 
 

Rütger Ask Jacobsen blev som vært for mødet også valgt til ordstyrer/mødeleder. 

 

2. Velkomst samt præsentation af Lokalrådet. 
 

Formanden bød velkommen til de tre borgere fra Klarskov, der var mødt frem til mødet, Gert Denberg, 

Berit Denberg og Henrik Albrechtsen. Han fortalte herefter kort om, hvad Lokaltrådet beskæftiger sig 

med, og hvad borgerne kan bruge det til som bindeled mellem kommunen og borgerne. Lars Kjær Hansen 

nævnte desuden forårets møde med DSB om jernbanestøj mv. som eksempel på, at Lokalrådet kunne 

arrangere møder med temaer af almen interesse. 

 

3. Præsentation af borgerne samt deres evt. punkter til behandling på dagsordenen. 
 

Gert Denberg tilkendegav, at Lokalrådet burde annoncere tidspunktet for sine møder i god tid og på en 

måde, så borgerne i området havde en mulighed for at vide, at de blev holdt. Måske kunne Facebook være 

en ny måde at nå ud til flere på? 

 

4. Behandling af borgernes punkter 

 

Se foregående. 

 

5. Høringer. 

- Kommuneplanstillæg nr. 17 - Vindmøller 
 

Vordingborg Kommune gennemfører i perioden 23.9 – 18.11 en høring om et tillæg til kommuneplanen, der 

omhandler vindmøller. Bestyrelsen drøftede planen, der hovedsagelig går ud på at tilbagekalde den tidligere 

plan på området. I bestyrelsen er der divergerende holdninger til vindmøller og deres placering, men enighed 

om, at det var en spørgsmål, der optog borgerne i området meget. Der var derfor enighed om, at Lokalrådet 

skal fremsende et høringssvar, der afspejler at Lokalrådet gerne vil inddrages, når kommunen har udarbejdet 

konkrete planer om placering af vindmøller i området.  Lars Karlsson udarbejder høringssvar med bidrag 

fra den øvrige del af bestyrelsen. 

 



 

 

B. Åbent møde 

 
6. Syv Sognes Erhvervsforum 
 

Formanden og Daniel Irvold havde deltaget i det seneste møde i Syv Sognes Erhvervsforum, hvor et af 

emnerne havde været Køng Erhvervsmesse samt muligheden for fortsat støtte hertil. Folkene bag Køng 

Erhvevsmesse ønskede at videreføre messen med den nuværende profil, hvilket Lokalrådet støtter. 

 

Lars Kjær Hansen havde sammen med Steen Nielsen deltaget i et møde vedr. LAG-midler (LAG står for 

”Lokal Aktions Gruppe”), hvor navnlig indlæggene vedr. Bårse og Næstved havde været interessante. 8-10 

projekter var blevet godkendt, og Lars Kjær Hansen fandt, at også Lundby Lokalråd burde være mere 

aktive i at søge lokale LAG-projekter fremmet (se også punkt 14 nedenfor). 

  

7. Status på opgaver  
 

Hjemmeside: Se punkt 10. 

 

LUP:  Se punkt 9 

 

Revision af grøn folder og at forretningsorden: Udsat til næste møde, da Søren Meinertz ikke var tilstede. 

 

Hjertestarter i Udby: Lars Karlsson orienterede om fremskridtene i sagen, hvor der var indgået en aftale 

med Dansk Folkehjælp om opsætning af en hjertestarter i Udby. Emnet ville blive særligt behandlet i 

forbindelse med næste bestyrelsesmøde, der netop fandt sted i Udby, og hvor der ville blive dannet en ny 

borgerforening. 

 

Landsbyklyngeprojektet: Sagen ligger hos formanden, der skal meddele kommunen om Lokalrådets 

deltagelse heri. 

 

Højskolekursus i Gråsten: Formanden vil kontakte kommunen på ny, idet der var enighed om at deltage 

med 2 personer, hvor kommunen ydede tilskud, og ellers med 1 deltager, hvis Lokalrådet skal finansiere 

deltagelsen alene. 

 

8. Aftale med en avis (Ugebladet) om ”vores egen side”. 
 

Formanden orienterede om muligheden for at få en fast side i Ugebladet, som Lokalrådet kunne anvende 

som talerør i lokalområdet. Siden skulle indeholde en blanding af nyheder fra Lokalrådet og lokale 

annoncer. Der var tilslutning til idéen, der kunne være en god mulighed for at nå bredere ud, hvilket netop 

var en Lokalrådets prioriteter. 

 

9. LUP 
 

Bestyrelsen drøftede status for arbejdet med den nye LUP og besluttede på den baggrund, at Lars Karlsson 

skal videreføre arbejdet alene på det grundlag, som han tidligere har præsenteret, hvilket bl.a. indebærer at 

hele bestyrelsen får en vigtig rolle med hensyn til sparring og dialog med deres respektive lokalområder. 

Bestyrelsen takkede samtidig Søren Meinertz for hans indsats på området. 

 

10. Hjemmeside (og Facebook?) 
 

Rütger Ask Jacobsen præsenterede den nye hjemmeside, der nu var ved at tage form, og som han ville 

arbejde videre med i den kommende tid. Siden var opbygget, så alle medlemmer af bestyrelsen ville kunne 

bidrage med information og opdatering på siden. Siden skulle bl.a. opdateres med fotos af bestyrelsen, som 

man kunne sende til Rütger eller som ville blive taget på næste møde. 



 

 

Bestyrelsen takkede Rütger for det foreløbige resultat, som var et stort fremskridt med hensyn til at få flere 

redaktører på banen. Vedligeholdelsen af siden gøres til et særligt emne på et møde for de særligt interesse i 

starten af det nye år. 

 

Man drøftede desuden anvendelsen af Facebook og besluttede at følge Rütgers forslag herom, idet 

Facebook kan nå ud til flere borgere og er særligt egnet til debat og til links til nyheder på hjemmesiden. 

Facebook-siden bliver derfor nu etableret med et par administratorer fra bestyrelsen. 

 

11. Forslag fra Steen: Dagsseminar en lørdag med ”Takt og tone”, LUP og hjemmeside. 
 

Bestyrelsen drøftede Steen Nielsens forslag om et dagsseminar om de nævnte emner, idet der var generel 

opbakning hertil. Tidspunkt, form og varighed bliver drøftet på ny i starten af det nye år, idet der f.eks. også 

kunne være tale om kortere møder med fokus på LUP eller hjemmesiden. 

 

12. Turistfilm 
 

Lars Kjær Hansen havde inden mødet fordelt en mail om muligheden for at få fremstillet korte turismefilm 

primært målrettet Youtube og tilsvarende medier. Orla Andersen nævnte, at man på Svinø var meget 

interesserede heri, og at man ville kontakte kommunen for at komme i betragtning til en film om Svinø. 

Lokalrådet bakkede op om dette, idet de andre sogne ville have mulighed for at koble sig på. I så fald skulle 

man senest torsdag den 29.10 have kontaktet formanden og Orla Andersen herom.  

 

13. Nyt fra formanden 
 

Formanden gjorde opmærksom på, at der netop var sket uddeling af midler fra kommunens pulje for 

forskønnelsesmidler, idet han gerne ville fremme, at flere projekter i Lundby Lokalråds område kom i 

betragtning i 2016. 

 

14. Nyt fra kassereren  
 

Som nævnt under punkt 6 havde Lars Kjær Hansen  sammen med Steen Nielsen været til møde på Avnø. 

Udover de allerede nævnte emner var nogle nye bøger om fund-raising også blevet præsenteret, og der er 

indkøbt eksemplarer til brug for bestyrelsen. Lars Kjær Hansen havde desuden deltaget i messen om mobil 

og bredbånd, der blev af holdt i Vordingborg i september måned og var den første af sin art i provinsen. 

 

15. Kort orientering fra sognene 
 

Lundby:  

 

Steen Nielsen nævnte, at Gøngemarkedet havde været præget af dårligt vejr, hvilket formentlig kunne 

forklare, at fremmødet var under det forventede. I Lundby vil man den 2. torsdag i november hvert år byde 

nye borgere i Lundby velkommen. Den 16. december afholdes der lysfest i Lundby, inklusive en særlig 

gudstjeneste i Lundby kirke, og endelig glædede han sig over, at der var kommet en ny butik i Lundby med 

garn, gaveartikler og andet, og han opfordrede alle i at støtte op herom! 

 

Svinø: 
 

Peter Christensen fortalte, at der var gennemført vildttælling på Svinø, og at at der var stor tilfredshed med 

bestanden af råvildt, harer og agerhøns.  

 

Sværdborg:  
 



 

 

Rütger Jakobsen fortalte, at der var blevet holdt ”Oktoberfest” i Klarskov, hvilket havde været en stor 

succes. 

 

16. Evt.  
 

Intet at bemærke. 

 

17. Næste møde. 

 

Udby den 18.11 – alle interesserede borgere er velkomne til at deltage i mødet fra kl. 19.00, der afholdes i 

Udby Præstegård, Konfirmandstuen. 

 

 


