
Referat af Generalforsamling i Lundby Lokalråd
13. april 2016 kl. 19.00

Afholdt i Køng Forsamlingshus

Deltagelse:

12 borgere fra lokalområdet deltog i mødet, sammen med otte bestyrelsesmedlemmer (Formand Jens 
Larsen,  næstformand  Steen  Nielsen,  sekretær  Orla  Andersen,  kasserer  Lars  Kjær  Hansen,  Søren 
Meinertz, Peter Christensen, Daniel Irvold og Lars Karlsson).

Dagorden

1. Valg af dirigent

Peter Larsen (Lundby) blev valgt som dirigent for mødet.

2. Valg af referent

Lars Karlsson (Udby) blev valgt som referent.

3. Godkendelse af dagsorden og konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var længe blevet annonceret via lokalrådets hjemmeside 
og  siden  forrige  tirsdag  også  i  en  annonce  i  dagspressen.  Indkaldelsen  overholdt  dermed  ikke 
vedtægternes  formelle  krav  om  14  dages  annoncering  i  dagspressen,  og  han  spurgte  derfor  de 
fremmødte, om nogen havde indvendinger mod, at generalforsamling blev afviklet denne aften. Det 
var ikke tilfældet, ligesom der ikke var bemærkninger til dagsordenen. 

4. Formandens beretning forelægges til godkendelse.

Formand Jens Larsen gennemgik de større aktiviteter for lokalrådet i det forgangne år. Lundby 
Lokalråd var sammen med Bårse-Beldringe kommet med i ”Landbyklyngeprojektet”, der skulle bidrage 
til udvikling i området og forhåbentlig føre frem til en ny LUP (lokal udviklingsplan). Der var afholdt et 
velbesøgt borgermøde om vindmøller, og der var indsendt et høringssvar herom fra lokalrådet. Siden 
havde kommunen besluttet at udskyde beslutningen om vindmøller indtil der var foretaget en 
undersøgelse af lavfrekvent støjs helbredsmæssige betydning. Dialogmødet i marts med politikere fra 
Vordingborg byråd havde bl.a. haft skoleområdet som et vigtigt emne, og det var derfor en skuffelse at 
stå op til nyheden næste dag om, at kommunen foreslog at fjerne 7.-9. klasse fra Lundby Skole. Dette 
har ført til heftig debat, hvor lokalrådet også har blandet sig, og skolen ser ud til at være reddet i 
første omgang. Afslutningsvis kom han ind på ønsket om at buslinje 640 kørte gennem Lundby alle 
dage i ugen, at flextrafik blev billigere, samt lokalrådets støtte til udvikling på Avnø.

Der var efterfølgende en kort debat om formandsberetningen, det blev godkendt, idet lokalrådet blev 
opfordret til fortsat at involvere sig i spørgsmålet om Svend Gønge Skolens fortsatte overlevelse. 
Lokalrådet stillede i udsigt, at der evt. vil komme et særskilt borgermøde om skoleområdet, når og 
hvis der sker en ny udvikling på området.

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Lars Kjær Hansen gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt. 

6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag om, at lokalrådet skulle støtte Lars Kjær Hansen i hans fortsatte 
arbejde som pendlertalsmand for Lundby området. Lars Kjær Hansen redegjorde for sin funktion som 
pendlertalsmand, herunnder hvorfor det var vigtigt, at der fortsat var en talsmand der talte pendlernes 
sag med udgangspunkt i Lundby Station Forslaget blev herefter vedtaget.



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Lokalrådets bestyrelse består af 10 medlemmer med to repræsentanter fra hvert af de fem sogne. 
Hvert år er en repræsentant fra hvert sogn på valg, og resultatet blev som følger:

Køng: Jens Larsen blev genvalgt.
Lundby: Lars Kjær Hansen ønskede ikke at genopstille, og i stedet blev Nils Grüner valgt.
Svinø: Orla Andersen blev genvalgt.
Sværdborg: Rütger Jacobsen ønskede ikke at genopstille, og i stedet blev Anders Madsen valgt.
Morten Petersen fik samtidig bekræftet sin fortsatte deltagelse i lokalrådet for ét år.
Udby: Søren Meinertz blev genvalgt.

8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.

Allan Hansen blev valgt som intern revisor og Johnny Birk som revisorsuppleant, idet der for begges 
vedkommende var tale om genvalg.

9. Evt.

Dirigenten startede en kort debat om energiområdet, herunder fordele og ulemper ved vindmøller og 
solcelleanlæg. 

Orla Andersen informerede om lokalrådets deltagelse i Landsbyklyngeprojektet, som formanden 
allerede havde været inde på i sin beretning. Projektet havde nu fået et eget navn, ”Landet mellem 
Fjordene”, og kunne bl.a. følges på Facebook. Der var netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
i området for Lundby Lokalråd og Bårse-Beldringe Lokalråd, men desværre med en relativt lille 
svarprocent, ca. 5 %. Der var behov for fortsat opbakning og deltagelse fra alle interesserede i de to 
områder, hvis projektet skulle lykkes med at skabe en positiv udvikling i området. Den 21. maj ville 
man kunne lære projektet bedre at kende ved et arrangement på Anvø (se indbydelse hertil i 
dagspressen).

Formanden oplyste afslutningsvis, at bestyrelsen ville træde sammen den 18. april for at konstituere 
sig.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Udby, den 15. april 2016


