
Lundby Lokalråd 

Referat af bestyrelsesmøde den 3. januar 2016 kl. 10.00

Afholdt i Lundby

Deltagere:   

Køng: Jens Larsen (formand), Daniel Irvold 
Lundby: Steen Nielsen, Lars Kjær Hansen (kasserer) 
Svinø: Orla Andersen (sekretær)
Sværdborg:  Rütger Jacobsen
Udby: Lars Karlsson (referent)  

Fraværende: Peter Christensen (Svinø), Søren Meinertz (Udby), Morten Petersen (Sværdborg).

Møde om kommunens vindmølleplaner og strategisk energiplan den 6.1.:

Lokalrådet har indbudt til møde for alle borgere i lokalområdets område onsdag den 6.1.2016 i
Lundby Medborgerhus. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Thomas Christfort, vil her 
præsentere Vordingborg Kommunes høringer vedr. idéfase for opstilling af vindmøller samt ny 
strategisk energiplan, ligesom der var være mulighed for debat og spørgsmål. 

Ved mødets indledning vil Jens kommentere den artikel i Sjællandske Tidende, hvor han er 
interviewet om vindmølleplanerne, idet han vil pointere, at han har udtalt sig på egne vegne 
og ikke som formand for lokalrådet. 

Der var enighed om, at alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage i debatten, både i pressen 
og på mødet den 6.1, men at man gør det i sin personlige egenskab. 

Bestyrelsen aftalte følgende roller ifm. mødet:

 Jens byder velkommen, kommenterer nævnte artikel og fortæller om lokalrådets 
opgaver generelt.

 Lars K. er dirigent og gennemgår aftenens program, der indledes med Christforts 
præsentation. Under debatrunden bistås Lars af Jens og Steen, der holder styr på 
talerrækken. 

 Orla har allerede udarbejdet forslag til indledning, der færdiggøres, samt koordineres 
med Christfort. Orla sørger desuden for adgang til mødelokalet samt forestår 
bordopstilling med bistand fra bl.a. Daniel.

 Jens tager kontakt til Søren, der er blevet bedt om at forberede et indlæg om lokale 
perspektiver ved opfølgning på COP21-miljøerklæringen fra Paris, idet planerne om 
indlægget annulleres. 

 Steen medbringer kopier af idékataloget vedr. vindmøllerne, som kan uddeles.

Mødet forventes at have en varighed på 2 timer.



Næste møde: 

Bortset fra det nævnte møde om vindmøller den 6.1.2016, vil det næste møde i Lundby 
Lokalråd være et arbejdsmøde torsdag den 14.1.2016, kl. 18 i Køng. 

Det efterfølgende møde bliver et åbent bestyrelsesmøde, der holdes i Køng, og hvor borgere 
fra Lundby Lokalråds område er velkommen fra kl. 19.00 (yderligere info om mødested 
kommer).

Udby, 5. januar 2016


