
5. april 2016
Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd 4. april 2016 

Tilstede: Peter, Morten, Daniel, Jens, Orla, Lars K., Søren, Lars H. og Steen.
Fraværende: Rügter 

Åbent møde:

1. Valg af ordstyrer
a. Orla
b. Steen udpeget som referent.

2. Præsentation af lokalrådet
a. Udgik, ikke relevant.

3. Præsentation af borgerne 
a. Udgik, ingen fremmødte.

4. Borgernes ønsker til dagsorden
a. Udgik.

5. Landet mellem fjordene, borgerhøring 
a. Dette blev navnet for Landsbyklyngeprojektet, der er et samarbejde mellem 

Bårse-Beldringe Lokalråd og Lundby Lokalråd.
b. Søren er blevet formand for projektet.
c. Der er indkommet 219 besvarelse på spørgeskemaet. Svarer til en 

besvarelsesprocent på ca. 5%. 
d. Det blev foreslået at forlænge perioden for spørgeskemaundersøgelsen. 

Aktion: Søren 
e. Pressedækningen af hele projektet er mangelfuld.
f. Borgermesse (arbejdstitel) gennemføres 21. maj på Avnø. Program tilgår.
g. Hvis der mangler økonomi til gennemførelse af Borgermesse, vedtog et flertal i 

lokalrådet en støtte med op til 5.000 kr., hvis Bårse-Beldringe Lokalråd også 
støtter med et tilsvarende beløb. Evt. kunne der også søges LUP midler. 
Aktion: Formanden

h. Næste møde i styregruppen er 11. april kl. 19.00 på biblioteket i Lundby. 

6. Skoleplanen, Svend Gøngeskolen.
a. Grundlaget findes som pkt. 4 på dagsorden for BUF møde d. 5 april 2016 der 

forefindes på kommunens hjemmeside, 
http://www.vordingborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/ . 

b. Daniel og Steen har sendt bekymringsskrivelse til kommunalbestyrelsen, 
sammen med Borgerforeningen Lundby og erhvervsrep. i skolebestyrelsen. 
Daniel og Steen har fået mandat til at forsætte denne opgave.

c. Der er usikkerhed om skolebestyrelsen har sendt brev til BUF. Refertanten kan 
bekræfte at dette er sket.

d. Der er p.t. ikke mange børn på Svinø der går på 7. – 9. klassetrin.

http://www.vordingborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/


7. Lundby Kultur- og Familiefestival 28. maj 2016
a. Landet mellem Fjordene og Lokalrådet oprette en fælles stand på Familie og 

kulturfestivalen 28. maj 2016.
b. Følgende forventes at deltage: Orla, Søren, Steen, Daniel. Daniel opstiller skilt 

med A1 plakat.
c. Der afholdes møde på Svend Gøngeskolen 3. maj 2016 kl. 19.00.
d. Der er ca. 50 stande.

Lukket møde
8. Nyt fra formand  

a. Lokalrådet har modtaget en invitation til fokusgruppeinterview i ”Forhave på 
Forkant” d. 9 maj 2016.

b. Formanden deltager. 

9. Nyt fra kassereren
a. Der er en kassebeholdning på. 31.814 kr.
b. Regnskab for 2015 fremlagt og godkendt.

10.Nyt fra sognene
a. Svinø.

 Generalforsamling. Der deltog 20-25 personer. Frank Lilholm blev nyt 
bestyrelsesmedlem og Per Sauer nyvalgt suppleant. 

 Der er afholdt vildttælling. Der en stor bestand råvildt, hare m.m.
 Opfølgning kursus i førstehjælp er afholdt med bl.a. nye deltagere.
 Der har være afholdt ”brændegilde” Detaljer udelades af referatet.

b. Sværdborg.
 Generalforsamling. Der deltog ca. 7 personer udover bestyrelsen.
 Der er p.t. 70 medlemmer 
 Der mangler en person, der ønsker at blive indvalgt til lokalrådet.

c. Lundby.
 Generalforsamling. Der deltog ca. 30 personer. Bestyrelsen uændret.

Lars H. blev bekræftet som pendler talsmand.
 Der afholdes Loppemarked 7. maj 2016 kl. 10 – 16 på trekanten.
 Lundby Have skulle gerne blive beplantet i år.

d. Køng.
 Det forsøges at genoptage fællesspisningen.
 Generalforsamling 26. april 2016. 
 Søgt om en hjertestarter. Opsættes ved købmanden.
 Veteranbiltræf 22. maj 2016. 

e. Udby.
Grumløse
 Projekt gadekær er vellykket. Ser godt ud.
 Der arbejdes på et borgerhus og en sikker busholdeplads/stoppested.
 Der forsøges at oprette en borgerforening.
Udby
 Hjertestarter er modtaget og vil blive opsat på Pasmergårdsvej (nær 

Præstegården).



 Et godt besøgt førstehjælpskursus har været afholdt.
 Facebook gruppe oprettet.
 Gadekær ønskes oprenset.Ovennævnte fælles aktiviteter har givet bedre 

sammenhold i Udby. 

11. Syv Sognes Erhvervsforum
a. Erhversvforum er gået på pause.
b. Der planlægges stadigvæk på en erhvervsmesse.

12.Landsbyhøjskolen ved Præstø.
a. Afholds 27. april til 1. maj 2016
b. Vi har 2 pladser. Søren deltager som den ene.
c. Det koster 2200 kr. at deltage pr. person. Udgiften dækkes af lokalrådet.
d. Jens sender program m.m. ud til bestyrelsen.

13.Generalforsamling.
a. Afholdes som planlagt 13. april 2016 kl. 19.00, trods indkaldelse er lovligt 

indvarslet.
b. Der sættes annonce i Sjællandske, Facebook og hjemmeside. Aktion: Orla
c. Bestyrelsen + dirigent møder kl. 18.00 til mad.
d. Jens spørger Peter Larsen om han vil være dirigent, alternativt Jens Hallqvist.
e. Der bestiller mad og drikke til bestyrelsen samt kaffe/te, kage, øl og vand til 25 

personer. Aktion: Jens
f. Der trykkes en dagsorden og regnskab, der lægges på bordene. Pkt. vedr. 

Pendlertalsmand påføres. Aktion: Lars H og Orla.
g. Farvede stemmesedler. Aktion: Jens
h. Valg:

 Rügter. Ønsker ikke genvalg. Kandidat søges.
 Lars H. Ønsker ikke genvalg. Kandidat haves.
 Jens. Genvalg?
 Morten. Ønsker evt. at udtræde.
 Søren. Ønsker genvalg.

i. Bestyrelsen konstitueres på møde 19. april kl. 19.00 på Lundby Bibliotek.
Rekv. af lokale samt kaffe og kage. Aktion: Steen
Mødedatoer for resten af 2016 fastsættes her.

14.Hjemmeside
a. Der mangler oversigt over kommende møder.
b. Der skal findes en ny webmaster. Foretages efter generalforsamlingen.

15.Eventuelt.
a. Steen takkede for gaven til sin 60 års fødselsdag.
b. Orla inviterede til sin 70 års fødselsdag 16. april 2016. Indbydelse tilgår.
c. Orla orienterede om muligheden for gode internet for på Svinø.

Referent
Steen Nielsen


