
Referat af arbejdsmøde for bestyrelsen i Lundby Lokalråd14. januar 2016, kl. 19Afholdt i Køng

Deltagere
Køng: Jens Larsen (formand), Daniel IrvoldLundby: Steen Nielsen (næstformand), Lars Kjær Hansen (kasserer)Svinø: Orla Andersen (sekretær), Peter ChristensenUdby: Søren Meinertz, Lars Karlsson (referent)
Fraværende: Rütger Ask Jacobsen og Morten Petersen (Sværdborg)
1. Valg af ordstyrer
Daniel Irvold.
2. Nyt fra formand
Formanden udtrykte bekymring for videreførelsen af Lundby Apotek, der var en filial af det hidtidige Vordingborg Apotek, der nu ville skifte ejer.
3. Nyt fra kassereren
Lars Kjær Hansen oplyste, at lokalrådet har en kassebeholdning på 19.600 kr. ved årsskiftet, og der er siden bl.a. afholdt udgifter til borgermødet om vindmøller den 6.1.2016.
4. Nyt fra sognene
Lundby: Steen Nielsn fortalte, at Lundby Efterskole som noget nyt afholdt et arrangement under navnet ”OnsdagsOplevelse”, og at det skete den første onsdag i hver måned fra septem-ber til april incl. Han gjorde desuden opmærksom på, at Borgerforeningen Lundby har general-forsamling 25. februar.  I december havde man haft et vellykket juletræsarrangement og lys-fest.
Svinø: Der har været holdt julefrokost og juletræsarrangement med stor deltagelse.
Udby: Der er dannet en ny borgerforening for Udby landsby. I Grumløse er der tilsvarende planer, ligesom der fortsat arbejdes med gadekærsprojektet.
5. Syv Sognes Erhvervsforum
Daniel Irvold oplyste, at der er sammensat en ny bestyrelse, og at der arbejdes med planer om arrangementer ca. hver 2. måned. Messen vil desuden blive gentaget igen i 2016.
6. Landsbyklyngeprojekt
Formanden fortalte om det første møde i projektet, der havde været godt. Arbejdet med LUP'en for Lundby Lokalråd var indtil videre sat i bero, da det var forventningen, at projektet ville munde ud i en ny. Det var også en interessant mulighed, om samarbejdet med Bårse-Bel-dringe kunne udvikle sig. Formanden, Steen Nielsen og Orla Andersen deltager i arbejdet,hvor Søren Meinertz nu også støder til ved næste møde den 8.2 i Lundby.
7. Planlægning af dialogmøde den 8.3.2016



Bestyrelsen drøftede mulige emner for dialogmødet, der vil blive afholdt i Lundby Forsam-lingshus, og endte på følgende: Busser/flextrafik, skoleområdet/ungdomsskole, cykelsti fra Køng til Bårse, 2-minus-1 vej, Landsbyklyngeprojekt/LUP, kommunens indsats for at øge tilflyt-ning til lokalrådets område.
8. Indledende planlægning af generalforsamling den 13.4.2016
Generalforsamlingen vil blive holdt i Køng Forsamlingshus, og man beslutter senere, om der skal være et tema ved siden af den almindelige generalforsamling.
Jens Larsen, Orla Andersen, Søren Meinertz, Lars Kjær Hansen og Rütger Ask Jacob-sen er på valg for 2 år, mens Morten Petersen er på valg for 1 år.
På forslag fra Steen Nielsen vil konstitueringen af den nye bestyrelse finde sted på et separatmøde mandag den 18. april, kl. 19.00.
9. Høringssvar 
Bestyrelsen gennemgik et svarudkast udarbejdet af Lars Karlsson til brug for kommunens høring om idéfase om opstilling af vindmøller. Der foretages diverse ændringer, hvorefter for-manden fremsender svaret til kommunen. Samtidig lægges det på lokalrådets hjemmeside.
Det blev aftalt, at Orla Andersen udarbejder udkast til høringssvar vedr. kommunens Strate-giske Energiplan.
10.Hjemmeside
Lars Karlsson videregav logon-oplysninger til hjemmesiden modtaget fra Rütger Ask Jacob-sen, så hele bestyrelsen nu kan publicere ny information.
11.Interesseområder
Punktet udsættes til behandling efter generalforsamlingen. 
12.Eventuelt
Lars Kjær Hansen fortalte, at han havde deltaget i et busbestillingsmøde den 13. januar. Der havde været en forespørgsel om ændring af ruteforløb,  som lokalrådet ikke på det forelig-gende kunne godtage, idet der var ønske om mere baggrundsmateriale. 
Formanden var utilfreds med, at Lars Karlsson havde svaret på en henvendelse fra en borger med et spørgsmål i vindmøllesagen. Lars Karlsson oplyste, at han havde sendt henvendelsen rundt til den samlede bestyrelse og bedt om bidrag til besvarelsen. Der var kommet oplysnin-ger fra formanden, der herefter blev viderebragt til borgeren i tide inden fristens udløb den 13.1. Svaret var rent informativt og indeholdt ikke udmeldinger fra bestyrelsen.
Søren Meinertz ønskede oplyst, hvor baggrunden var for Daniel Irvolds og Lars Karlssons medlemskab af repræsentantsskab for SEAS-NVE, hvilket de oplyste ham om (jf. SEAS-NVEs hjemmeside med kandidatoplysninger).
Orla Andersen henviste til det rundsendte udkast til referat af borgermødet den 6.1.2016 vedr. vindmøller, idet han var interesseret i bestyrelsens bemærkninger hertil. Det blev aftalt atsende dem indenfor de nærmeste dage.

Udby, 15. januar 2016


