Referat, bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
den 29. januar 2018 kl. 18.00 i Lundby Bibliotek
Udsendt af Orla den 25. februar 2018.
Deltagere: Steen, Niels, Jens (delvis), Peter, Orla, Morten, Anders, Martin.
Fraværende uden afbud: Søren

Dagsorden
1. Nyt fra formanden
a. Borgernært politi: Orienteringsmateriale er tidligere udsendt til deltagerne. Ingen i bestyrelsen ønsker at være ”tryghedsambassadør”, og ingen havde forslag til sådanne i
deres sogne. Vi aftalte, at invitere en repræsentant for politiet til at give en orientering
for borgerne ved lokalrådets generalforsamling den 25. april.
b. Hærværk på Lundby Station: Elevatoren har stået stille i flere uger som følge af hærværk. Det er ekstra generende i denne tid, hvor Lundbyvej er spærret for kørende trafik, og ekstraordinært mange gående derfor skal passere jernbanen. Der er desuden
smadret glas, og der har været hærværk mod cykler. Man mener at vide, hvem hærværksmændene er. Politiet kender deres identitet.
c. Oplevelsescenter Svend Gønge: Under valgkampen var et af emnerne et Svend Gønge
Center i Lundby. Efter et møde i Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv er der
nu afsat 150.000 kr., som skal bruges til en ekstern konsulent, der skal udarbejde en
analyse af mulighederne og udfordringerne ved et evt. kommende oplevelsescenter.
d. Aktiv havn: Foreninger i kommunen var inviteret til møde den 15. januar om Aktiv
Havn, som i år holdes for 3. gang. Det er i år planlagt til at skulle foregå i Vordingborg den 9. juni. Formålet er at få kommunens ildsjæle til at skabe en fælles dag for
alle kommunens foreninger. Lokalrådsbestyrelsen deltager ikke, men bestyrelsesmedlemmerne fortæller om arrangementet til foreninger, der kan tænkes at være interesseret i at deltage. Orla nævnte Medborgerhuset i Lundby, der lejer lokaler ud til private
fester. Måske kan de med en beliggenhed umiddelbart ved Lundby Station være interessante for festarrangører fra Vordingborgområdet?
e. Information om supermarked i Lundby
Arbejdsgruppen under Landet Mellem Fjordene har nu i over et år arbejdet på at få et
nyt supermarked til Lundby. Steen oplyste, at gruppen har måttet tage til efterretning,
at ingen af de store kæder ønsker at åbne en butik i Lundby. De vurderer ikke, at kundeunderlaget er stort nok; der bor for få i området, og der er for lidt gennemgående
trafik.

f.

g.

h.

i.

Jens oplyste, at Rema 1000 er interesseret i at åbne et supermarked ved landevejen i
Køng. De har mulighed for at købe et areal ved siden af Køng Gårdbutik. Problemet er
bare, at kommunen har besluttet, at et evt. supermarked i området skal ligge i Lundby.
Jens spurgte Steen, om han i givet fald vil støtte ønsket om et supermarked i Køng.
Steen svarede, at hvis der ikke kan komme et i Lundby, er det bedre med et i Køng.
Han mente dog, at det er en svær beslutning, idet det formentlig vil medføre, at købmanden i Sallerup må lukke. Peter sagde, at han vil være ked af det, hvis det bliver
resultatet. Steen oplyste også, at han ville undersøge, hvad købmandsarbejdsgruppen
mener om sagen.
Status baneprojekt:
Arbejdet på selve broen er startet til tiden og foregår tilsyneladende planmæssigt. Derimod er henvisningsskilte til omkørsel mangelfulde, og omkørselsvejenes rabatter er
fuldstændigt opkørte. Kommunen udbedrer først skaderne på rabatterne, når vinteren
er ovre, og rabatterne bliver tørre.
Varsling af årsmøde 2018 i Landdistrikternes Fællesråd:
Der afholdes årsmøde den 16. marts kl. 9.30 i Roberthus, Tybovej 2, Egtved. Steen
overvejer at deltage. Hvis andre er interesserede, skal de henvende sig til Steen
Kalenderfunktion på LMF’s hjemmeside:
Steen opfordrede til, at man benytter kalenderfunktionen på LMF’s hjemmeside, så
man undgår at komme til at konkurrere med hinanden ved planlægning af møder og
arrangementer.
Hils på vores nye borgmester.
Arrangementet finder sted den 30 jan kl. 14.00 – 16.00. Hvem vil med, og skal vi give
en gave? Steen deltager og medbringer en beskeden gave

a.
2. Økonomi v. Niels
Niels oplyste, at der står ca. 33.000 kr. på kontoen. En del af beløbet skal bruges til avisen,
men tilbage er et pænt beløb. Niels foreslog at bruge en del af beløbet til etablering af handicapadgang til Medborgerhuset. Forslaget blev ikke vedtaget, bl.a. med henvisning til, at andre
af vores forsamlingshuse også mangler penge. Medborgerhuset må finde andre muligheder,
f.eks. ansøgning fra puljer.
3. Rapport fra Grumløse og Klarskov om anvendelse af de særlige LUP-midler m.v. Martin og Morten
Grumløse:
I 2017 fik Grumløse borgerforening bevilget 8000 kr. fra LUP midler, til køb af en havetraktor. Havetraktoren er købt og har allerede slået en del græs i Grumløse Bypark og på de
grønne områder omkring Grumløse gadekær.
Grumløse Bypark er anlagt i en gammel have, som er fint aflukket med høje gamle træer. I
byparken er der fodboldmål, skure, bålplads og en fin terrasse, hvor man ved arrangementer
opstiller Borgerforeningens store festtelt.
Havetraktoren er af mærket MTD, der til stor glæde for byens borgere, og i mange år fremover, vil holde byens grønne områder pæne og nyslåede.
Klarskov:

Bord/bænke er indkøbt men endnu ikke opsat. Der vil til foråret blive lavet en belægning sådan at bord/bænke kan fastmonteres direkte herpå. Det hele laves på kommunens gamle legeplads i Klarskov.
4. Status lokalavis v. Jens
Jens har fået assistance fra Line til arbejdet med at lave avisen, og de er i gang. De ønsker
gerne indlæg fra sognene.
5. Planlægning af dialogmøde 19 marts 2018 kl. 1900.
Bemærk: Kommunen har efter mødet ændret datoen til den 27. marts!
Emner til drøftelse:
o Evt. cykelsti ved den nye bro, således at der er cykelsti hele vejen fra Køng til Lundby.
o Svend Gønge skolen, herunder overbygning
o Turisme, SGF skolebygning i Lundby parken på det åbne land
o Bosætning
o Supermarkeder Køng/Lundby
o Kollektivtransport (Vordingborg ikke med i SJ trafikplan, Vores station bliver trinbræt,
hvad så med Lundby
o Gratis bus
o Vejbeskaffenhed, vejene er ikke gearet til tung trafik, græsslåning af vejrabatter
o Spildevand i det åbne land.
Der er rigeligt med emner. Steen udvælger de 4 væsentligste punkter og sender dem til dialogudvalget. Se også senere under punkt 9.
Aktiviteter
o Mail til dialogudvalget: Steen
o Model. I grupper el. panel? Vi vil som sædvanligt sidde i grupper med en eller flere politikere ved hvert bord. Desuden et lokalbestyrelsesmedlem som referent. Steen og Orla
opsamler og konkluderer.
o Ordstyrer: Steen
o Beværtning: Kaffe/the og kage. Øl og vand.
o Annoncering: Orla. Der annonceres i Sydsjællands Tidende (de blå sider)
6. Kursus i hjertestarter. Herunder søge om tilskud fx LUP-midler
Enighed om at man centralt indhenter tilbud på et ”fælles” kursus. For at deltagerantallet ved
et enkelt kursus ikke skal blive for stort, kan afviklingen evt. ske ved mindre kurser rundt om
i sognene. Steen indhenter tilbud.
Bemærk: Efter mødet har Svinø oplyst, at deres hjertestarter er leveret af Tryg Fonden, og at
man kontraktligt har forpligtet sig til at deltage i Tryg fondens opfølgningskurser hvert andet
år. I modsat fald skal hjertestarteren leveres tilbage til Tryg Fonden. Et evt. centralt kursus
kan derfor ikke erstatte det kursus i Svinø forsamlingshus, som forventes afholdt i løbet af
marts måned, ligesom borgere fra andre sogne formentlig ikke kan deltage i kursus på Svinø.
7. Høringssvar
a. Landsbyforum vedr. repræsentant til naturråd. Steen har sendt svar. Lundby Lokalråd kan gå
ind for, at Landsby Forum stiller med en kandidat under forudsætning af, at vores forskelligartede natur tilgodeses. Alle lokalområder har sin egen specielle og særprægede natur, som

der skal tages hensyn til. Og repræsentanten skal huske, at Vordingborg er et landbrugsområde, hvorfor landbrugsinteresser naturligvis også skal indgå i vurderingerne. Det er vores hovederhverv!
b. Svar om trafikbestilling.
Enighed om, at vi må tage til efterretning, at det med de nuværende togtider ikke er muligt at
få bus 669 til at passe med både de nord- og sydgående tog. Vi prioriterer derfor de nordgående tog om morgenen og de sydgående om eftermiddagen. Vi accepterer, at bus 640 i perioden med broarbejde ikke passerer Lundby station. Men vi forventer, at den efter ombygningen (om ca. 1½ år) omlægges til igen at passere Lundby. Orla sender svar.
c. Svinøvej 76, Peter Søgaard Nilsen ansøger om udvidelse af kvægbesætning fra 196 til 216
Jerseykøer, Svar 12 marts. Vi har ingen bemærkninger imod.
8. Møde om bosætning.
Kommunen vil gerne mødes med os og drøfte bosætning. Anders og Orla deltager.
Se desuden dette link: http://vordingborg.dk/tilflytter/boliger/
9. Spildevand. Kloakering i det åbne land.
Peter skulle forberede indlæg. Han oplyste, at den gamle kommunalbestyrelse ikke ønskede
at pålægge borgerne i det åbne land at kloakere med mindre, der kunne påvises forurening.
Den nye kommunalbestyrelses holdning kendes endnu ikke. Kan evt. være et punkt på dialogmødet?
10. Kultur- og Familie Festival 25 maj 2018 v. Anders, Orla og Steen
Idéen med Kultur- og Familie Festivalen er at samle børn, unge, voksne, foreninger og erhverv i Svend Gønge Skolen skoledistrikt.
Planlægningen er begyndt. Det første styregruppemøde er afholdt.
Nøgleposter:
a. Formand: Steen
b. PR-chef: Orla og Mark. Mark tager sig af det digitale område, og Orla står for skilte og
annoncering i de trykte medier.
c. Logistikchef: Anders
d. Økonomi Bjørn og Steen
11. Vanduge v. Orla
Vandugen holdes i år for 3. gang. De to første gange blev den afholdt i uge 34, men i år holdes den i uge 24 med start lørdag den 9. juni, som er samme dag som afholdelse af Aktiv
Havn. Vandugen slutter lørdag den 16. juni. Svinø sogn har deltaget i de 2 tidligere vanduger.
I 2016 havde man bestilt 200 fakler hos kommunen, således at man kunne blive del af et
kommunalt fakkeloptog langs strandene. Desværre regnede og tordnede det så kraftigt, at ingen mødte op for at deltage. I 2017 havde Svinø sogn og Landet mellem fjordene succes med
fællesspisning ved gadekæret med efterfølgende fakkeloptog ved stranden. Orla har nogle
ideer og er klar til at være med endnu en gang, forudsat at Borgerforeningen påtager sig en
lidt mere aktiv rolle end de to tidligere år. Det kunne f.eks. være fiskekonkurrence, mødes for

at grille eget medbragt kød, bade og hygge og selvfølgelig afslutte med fakkeloptog, da der
stadig er mange fakler tilbage.
Lokalrådet deltager ikke, men der var enighed om at overlade til hver enkelt borgerforening,
om de ønsker at være med.
12. Nyt fra fagudvalg og ansvarsområder.
Steen omtalte det indstik, som var med avisen for nogle uger siden og som omtalte Budget
2018. Orla glædede sig over, at kommunens administration i 2018 påtænker at revidere trafiksikkerhedsplanen, som udløb i 2016 og i den forbindelse foreslår at udarbejde en ny uheldsanalyse, der skal finde og synliggøre nye uheldsbelastede områder. Desuden ønsker man at
gennemføre nogle projekter, der ikke blev gennemført i den seneste planperiode, bl.a. sikring
af krydsninger af Lundbyvej, som er skolevej til Svend Gønge Skolen. Det fremgår ikke,
hvilke krydsninger, der tænkes på.
13. Justering af ansvarsområder i henhold til de ny udvalg i kommunen.
Gennemgået. Der var enighed om at revidere den.
14. Nærdemokratimodelen.
Søren var på forhånd bedt om at forberede et indlæg. Da han ikke deltog, udgik den del af
punktet.
Steen oplyste, at Daniel Irvold gerne vil mødes med os og drøfte den nuværende nærdemokratimodel kontra oplæg til kommende nærdemokratimodel. Han skal deltage i seminar om
dette.
Aftalt, at Steen og Orla mødes med Daniel.

15. Orienteringspunkter
a. Sognerunde
Svinø
 Fibernet er nu på vej til området Svinø, Sallerup og Kostræde. Alle tilmeldte har haft besøg af en konsulent for aftale om, hvor fibernet skal føres ind og den indvendige boks opsættes.
 Succes med fællesspisning og juletræ
Sværdborg
 Har haft besøg af TV programmet ”Mit kæreste eje”. Programmet er sendt.
 Intet fra Klarskov.
Lundby
 Fællesspisninger i Medborgerhuset
 Næste Nyhedsbrev fra Borgerforeningen kommer snart på gaden.
Udby
 Borgerforeningen i Grumløse er stadig under etablering.
Køng
 Jens kom ikke tilbage til mødet. Derfor intet nyt.

b. Landsbyforum
1. Orientering fra Jens. Hvordan samarbejde, kun fælles sager
2. 2-3 lokalråd kan samarbejde om fælles ting
Jens kom ikke tilbage til mødet. Punktet blev derfor ikke behandlet.
c. Landet mellem fjordene v. Søren
Søren deltog ikke og havde ikke sendt noget oplæg til behandling. Punktet blev derfor ikke
behandlet.
d. Nyt fra skolen v. Anders
e. Intet
f. Nyt fra Pendlertalsmanden via Orla
Orla oplyste, at han ikke har noget særligt til dette punkt. Pendlertalsmanden deltager pt. i
mange møder med Banedanmark. Orla har indtryk at, at pendlertalsmanden er meget tilfreds
med disse møder og måden Banedanmark håndterer de udfordringer, der er resultat af de
igangværende anlægsopgaver.
Trafikbestilling 2019
Orla orienterede om trafikbestillingsmødet hos kommunen, han har deltaget i sammen med
pendlertalsmand Lars K.Hansen samt øvrige lokalråd m.fl. I mødet deltog som sædvanlig
også Movia. På mødet fik man en grundig gennemgang af opgaverne i forbindelse med et køreplanskifte samt de hensyn, der skal tages til togtider, overgangstid til andre busser, skolerne
ringetider, ældrecentre m.v.
Som omtalt under punkt 7, Høringssvar, må vi tage til efterretning, at det med de nuværende
togtider ikke er muligt at få bus 669 til at passe med både de nord- og sydgående tog. Vi prioriterer derfor de nordgående tog om morgenen og de sydgående om eftermiddagen. Vi accepterer, at bus 640 i perioden med broarbejde ikke passerer Lundby station. Vi forventer, at den
efter ombygningen (om ca. 1½ år) omlægges til igen at passere Lundby.
g. Nyt fra Administrative Stormøde
Kommunen fokuserer på bosætning. Der er nedsat et bosætningssekretariat. Allerede nu reklamerer kommunen på sin hjemmeside om, hvor mange flere penge en husstand får ved at
flytte til Vordingborg i forhold til at bo i København. Kommunen har en del penge i sin ”nedrivningspulje” som også kan anvendes til byfornyelse.
16. Evt.
Intet
17. Mødedatoer
1. Onsdag 14 marts 2018 på Svinø: (Forberede Generalforsamling)
2. Dialogmøde i Lundby. Oprindelig planlagt til mandag 19 marts men senere af kommunen
ændret til tirsdag den 27.
3. Onsdag 25 april 2018 generalforsamling i Køng
4. Torsdag 3 maj 2018 Konstituerende bestyrelsesmøde

