
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
18. april 2016, kl. 19.00

Afholdt på Lundby Bibliotek

Deltagere:

Køng: Daniel Irvold, Jens Larsen
Lundby: Niels Grüner, Steen Nielsen
Svinø: Orla Andersen
Sværdborg: Anders Madsen, Morten Petersen
Udby: Lars Karlsson, Søren Meinertz

Afbud: Peter Christensen (Svinø)

Dagorden

1. Valg af mødeleder

Jens Larsen bød velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Anders Madsen og Niels 
Grüner, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

Orla Andersen blev herefter valgt som mødeleder som tjenesteældst i bestyrelsen. 

2. Konstituering af bestyrelse

2.a Valg af formand

Lars Karlsson, der takkede for valget og kort præsenterede sine tanker om lokalrådets virke i det 
kommende år.

2.b Valg af næstformand

Steen Nielsen

2.c Valg af kasserer

Niels Grüner 

2.d Valg af sekretær

Orla Andersen 

3.  Fuldmagt til den hidtidige kasserer Lars Kjær Hansen i overgangsperiode til ny kasserer

Bestyrelsen godkendte dette, og Lars Karlsson og Niels Grüner tager kontakt til Lars Kjær Hansen 
for at sørge for overdragelse af bemyndigelse i Lollands Bank til dem. 

4. Planlægning af det næste års møder

Lars Karlsson  foreslog et  møde  onsdag den 18.  maj  2016,  kl.  19 – 21,  der  holdes  i  Udby
Præstegård, Konfirmandstuen (indkørsel fra Spangsvej 174, 4750). Man skulle her fastlægge
datoer  for  det  kommende  års  møder  og  se  nærmere  på  opgavefordelingen  i  bestyrelsen.  Lars
Karlsson ville forinden tage kontakt til medlemmerne for at høre nærmere mere om deres interesser,
ligesom han lagde op til en forenkling af bestyrelsens mødestruktur. 



5. Eventuelt.

Lars Karlsson bad om at få tilsendt (nye) portrætfotos af medlemmerne til brug for lokalrådets 
hjemmeside.

Daniel Irvold oplyste, at der samme aften var møde for partierne bag flertallet i skolespørgsmålet i 
Vordingborg Kommune, og at der var udsigt til, at de tidligere udmeldte ændringer for Lundby Skole 
(nedlæggelse af 7. - 9. klassetrin) ikke ville blive gennemført. I stedet ville det formentlig ende med, at
Lundby og Præstø skoledistrikter blev sammenlagt og dermed også skoleledelserne. 

Lars Karlsson sluttede mødet med at takke den afgående formand, Jens Larsen, for hans indsats i 
det forgangne år og ikke mindst den markante stemme, som han havde givet lokalrådet i flere vigtige 
sager for området.

Udby, den 19. april 2016


