
Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd 
18. november 2015 kl. 19.00 

Afholdt i Udby 
 

 
Deltagere:  
 
Køng: Daniel Irvold 
Lundby: Lars Kjær Hansen (kasserer) 
Svinø: Orla Andersen (sekretær), Peter Christensen 
Sværdborg:  Morten Petersen (Sværdborg/Klarskov)  
Udby: Lars Karlsson (referent), Søren Meinertz (Udby/Grumløse, deltog i punkt A og B.8 – B.9) 
 
Fraværende: Jens Larsen (formand), Steen Nielsen (næstformand) og Rütger Ask Jacobsen 
(Sværdborg/Klarskov). 
 
Dagorden 
 
A. Åbent møde 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Lars Karlsson blev som vært for mødet også valgt til ordstyrer/mødeleder. 
 
2. Velkomst samt præsentation af Lokalrådet. 
 
I formandens og næstformandens fravær bød Orla Andersen velkommen til de syv borgere fra Udby, der 
var mødt frem til mødet (Søren Højland Kristensen, Kaj Erik Hansen, Marianne Hansen, Poul Erik 
Hejlstrup, Lise Lotte Nielsen, Inge Nyboe og Bjarne Hansen). Han fortalte herefter kort om, hvad 
Lokalrådet beskæftiger sig med, og hvad borgerne kan bruge det til som bindeled mellem kommunen og 
borgerne.  
 
3. Præsentation af borgerne samt deres evt. punkter til behandling på dagsordenen. 
 
Borgerne fra Udby kom med en række forslag, som lokalrådet eller den kommende borgerforening kunne 
arbejde videre med: Undersøgelse af evt. fartdæmpning på Spangsvej (vejbump), oprensning af gadekæret 
og anden generel forskønnelse, samt mulighed for en ”trampesti/vandresti” om Udby.  Orla Andersen 
fortalte om erfaringer med trafikprojekter på Svinø, mens Søren Meinertz kunne berette om forskellige 
udfordringer med gadekærsprojektet i Grumløse. Lokalrådet takkede for alle forslagene, som det vil 
arbejde videre sammen med den nye borgerforening om. 
  
4. Behandling af borgernes punkter 
 
Udover de førnævnte punkter spurgte Poul Erik Hejlstrup til, om lokalrådet havde kendskab til, hvad der 
var kommet ud af de geodætiske undersøgelser af grundvandet, som blev foretaget i sommeren 2013. Det 
var ikke tilfældet, men lokalrådet ville forsøge at indhente oplysninger herom. 
 
5. Oprettelse af borgerforening i Udby. 

 
Lars Karlsson indledte med at fortælle, at baggrunden for forslaget om at danne en ny borgerforening var 
det hjertestarterprojekt, som også var på dagsordenen for aftenens møde. Foreningen Dansk Folkehjælp 
havde henvendt sig til Lundby Lokalråd og spurgt til interessen for at få opsat en hjertestarter, og valget var 
faldet på Udby Sogn, idet alle øvrige sogne (bortset fra Sværdborg) allerede havde en eller flere 
hjertestartere til rådighed.  



 
Lars Karlsson havde undersøgt, om der allerede var en borgerforening i sognet, som ville kunne være 
samarbejdspartner for Dansk Folkehjælp, men sporene til den tidligere borgerforening for Udby, Grumløse 
og Skallerup fortabte sig 8-10 år tilbage, hvor de seneste aktiviteter var fundet sted. 
 
Søren Meinertz kunne oplyse, at han samme dag var blevet opmærksom på, at en nabo i Grumløse lå inde 
med de gamle vedtægter fra foreningen, og at der muligvis var et beløb på 5.000 – 6.000 kr. tilbage fra 
foreningen. Det blev aftalt, at Lars Karlsson skulle følge op på denne kontakt for at afklare, om foreningen 
og de nævnte midler eksisterede. 
 
Lars Karlsson uddelte udkast til vedtægter for den nye ”Udby Borgerforening af 2015”, som vil blive 
færdigbehandlet på en kommende stiftende generalforsamling. Ifølge oplægget ville alle borgere i Udby 
være fødte medlemmer af borgerforeningen, og der ville ikke skulle opkræves kontingent. Udfordringen 
herved var, at alle aktiviteter skulle drives ved frivillige bidrag eller sponsorer. 
 
Alle fremmødte Udby-borgere støttede op om dannelsen af borgerforeningen, og Marianne Hansen og 
Inge Nyboe tilkendegav, at de gerne ville medvirke i dens bestyrelse sammen med Lars Karlsson. Udby 
Vandværks revisor, Winnie Rezac, havde desuden inden mødet tilkendegivet, at hun gerne bistod 
borgerforeningen. 
 
6. Hjertestarter i Udby 

 
Lars Karlsson fortalte videre om selve hjertestarterprojektet, hvor TrygFonden via Dansk Folkehjælp 
stillede en hjertestarter til rådighed, samt gennemførte et 13-timers førstehjælpskursus til gengæld for at 
Udby Borgerforening stod for drift og vedligeholdelse af hjertestarteren. Samlet set løb udgifterne over 5 år 
op på i alt ca. 5.100 kr. (en kopi af aftalen blev uddelt). 
 
Dansk Folkehjælp ønskede 12-16 deltagere i førstehjælpskurset, som nu skal findes i lokalområdet (6 
deltagere meldte sig allerede på aftenens møde). 
 
Lars Karlsson ville på baggrund af aftenens møde bekræfte overfor Dansk Folkehjælp, at forhåndsaftalen 
om en hjertestarter til Udby stod ved magt. 

 
7. Høringer. 
- Kommuneplanstillæg nr. 17 - Vindmøller 
 
Orla Andersen og Peter Christiansen fortalte om en aktuel høring fra Vordingborg Kommune, der 
vedrører fremtidig opstilling af vindmøller i kommunen. Lokalrådet var kommet med et foreløbigt 
høringsvar, som kunne findes på hjemmesiden for Lundby Lokalråd (www.lundbylokalråd.dk), og 
Lokalrådet ville desuden sørge for at inddrage alle borgere i dets område, hvis og når kommunen havde 
konkrete planer om opstilling af vindmøller i området. 
 
Lokalrådet takkede for det store fremmøde fra Udby, hvorefter der var en kort pause. 
 
B. Åbent møde 
 
8. Syv Sognes Erhvervsforum 
 
Daniel Irvold havde sammen med formanden deltaget i et konstitueringsmøde for den nye bestyrelse for 
Syv Sognes Erhvervsforum, hvor han selv sad som medlem, og Jens var suppleant.  
 
9. Status på opgaver  
 
Opdatering af LUP:  Se punkt 12. 

http://www.lundbylokalråd.dk/


 
Opdatering af grøn folder og forretningsorden: Søren Meinertz vil komme med udkast til begge dele på et 
af de kommende møder. For så vidt angik folderen var der enighed om at vælge et format, der var billigt at 
trykke og senere kopiere (foldet A4). 
 
Landsbyklyngeprojektet: Se punkt 12. 
 
Højskolekursus i Gråsten: Sagen endt med, at lokalrådet ikke deltog, da der ikke kunne ydes finansiering til 
deltagelsen fra Vordingborg kommune. 

 
10. Trafik 
 
Lars Kjær Hansen henviste til de tidligere fordelte mails, hvor han havde haft dialog med Vordingborg 
kommune om ændringer buslinjer mv. omkring Lundby Station, der både rummede positive og negative 
elementer. Det var i hans rolle som pendlertalsmand, at han så hurtigt havde fået adgang til oplysninger, som 
han havde valgt at dele med lokalrådet o.a. Han omdelte på mødet de nye køreplaner samt oplysninger for 
DSB K16-Sydbanen. Lars Kjær Hansen gav desuden en kort orientering om at BaneDanmarks 
projektering fortsatte efter planen, men at man i øvrigt har afventet at finanslovsaftalen falder på plads. 

 
11. Aftale med Ugebladet (orienteringssag/Jens)  

 
Udgået, da formanden ikke var til stede. 
 
12. LUP 
 
Formanden havde inden mødet pr. mail fordelt den gode nyhed, at Lundby lokalråd er blevet valgt som 
deltager i Landsbyklyngeprojektet sammen med Bårse-Beldringe. Deltagelsen ville bl.a. føre til 
udarbejdelsen af en ny LUP, og det var derfor formandens forslag, at arbejdet med LUP’en blev sat i bero i 
minimum 6 måneder. Orla Andersen havde talt med formanden og kunne give lidt flere detaljer om 
forventninger til projektet. Man skulle nu i gang med at finde deltagere til projektet, der både kunne være 
medlemmer fra lokalrådet, men nok så væsentligt medlemmer fra borgerforeninger og andre foreninger, som 
havde tid og lyst til at deltage i arbejdet, der ville starte 5. januar og ca. omfatte et månedligt møde.  
 
Lokalrådet drøftede sagen og var enige om, at det var vigtigt, at der blev skabt kontakt til lokalrådet i 
Bårse-Beldringe. Man aftalte desuden, at alle medlemmer skulle sende forslag til formanden vedr. mulige 
deltagere i arbejdet. 
 
13. Hjemmeside  

 
Lars Kjær Hansen nævnte en idé om at få de oplysninger vedrørende transportområdet ud på hjemmesiden, 
som han havde adgang til som pendlertalsmand. Der var desuden enighed om, at det ville være godt, hvis 
flere i lokalrådet kunne få et administratorpassword til hjemmesiden, i første omgang Daniel Irvold og Lars 
Karlsson. 
 
14. Nyt fra formanden 
 
Udgået, da formanden ikke var til stede. 
 
 
 
15. Nyt fra kassereren  
 
Lars Kjær Hansen oplyste, at kassebeholdningen var opgjort til 20.933 kr., og at der senest var indkøbt to 
bøger vedr. fund-raising, som nu ville gå videre til de medlemmer, der skulle deltage i 
Landsbyklyngeprojektet.  



 
16. Kort orientering fra sognene 
 
Lundby:  
 
Lars Kjær Hansen fortalte om en række aktiviteter i Lundby. Borgerforeningen havde indbudt til et møde 
for nye borgere i Lundby, hvor der desværre ikke var mødt nogen frem. Der ville helt sikkert blive bedre 
deltagelse i den lysfest og tænding af juletræet i Lundby, der var planlagt til den 16. december. Lundby 
Borgerforening havde desuden bistået ved ”Smuk-koncerten” i Vordingborg. I 2016 var man allerede i gang 
med den tidlige forberedelse til familiefestivalen i maj 2016 og senere Gønge-markedet. 
 
Der var denne gang ikke noget at berette fra de andre sogne. 
 
17. Evt.  

 
Intet at bemærke. 
 
18. Næste møde. 
 
Køng den 10.12 (hos formanden) – OBS tidspunktet ændret fra 3.12. 
 
 

Udby, den 26. november 2015 


