Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
den 10. oktober 2018 kl. 18.00.
Mødet afholdt hos Anders på Hasbjergvej 39, 4760 Vordingborg
Udsendt af Orla den 28 oktober 2018

Deltagere: Steen, Niels, Jens, Allan, Søren, Anders, Peter, Orla
Fraværende: Martin

Dagorden
1.

Nyt fra formanden
a. Referat af bestyrelsesmøde den 27. august
Referatet havde tidligere været udsendt til kommentering. Alligevel var der stadig en
enkelt ændring i Punkt 1, Nyt fra formanden. I sidste linje i punktet ændres ”LAG” til
”LUP”. Køng.
b. Tilbagemelding på svar om afholdelse af kommunalbestyrelsesmøde
Steen oplyste, at Vordingborg Kommune har modtaget flere henvendelser og vil
bringe alle forslagene i spil når møderne for 2019 skal planlægge møderne for 2019.
Vi vil derfor høre nærmere på et senere tidspunkt.
c. Pendlertalsmand
Steen oplyste, at Lars trækker sig som talsmand pga. sit arbejde. Vi har behov for en
med godt kendskab til Lundby station. Orla tager sig af alt andet end tog.
Ved generalforsamlingen i 2017 bad Lars om Lokalrådets tilslutning til, at han kunne
repræsentere Lokalrådet i forhold til Lundby Station. Og det fik han. Han blev
genvalgt ved generalforsamlingen i 2018.
Vi enedes om at spørge Mette, der er ansvarlig for pendlernes Facebookgruppe, om
hun vil fortsætte som kontaktperson efter Lars
d. REMA1000 projekt. Status.
Steen nævnte, at han havde hørt, at højspændingsledningernes placering kunne
være problematisk. Jens oplyste, at Rema1000 var bedt om at udarbejde forslag til
en lokalplan. Jens havde hørt, at Lundby havde været i kontakt med Post Nord om
igen at få afhentning af pakker i Lundby. Hverken Steen eller Niels havde kenskab til
en sådan henvendelse.
e. Spam mail internt i bestyrelsen
Martin har oplevet en mailudveksling mellem Jens og formanden som ”støj” og bedt
om at gemme debatten til næste bestyrelsesmøde.
Ingen af de tilstedeværende havde opfattet det som ”støj” eller ”spam”. Tværtimod
blev der givet udtryk for, at det var rimeligt, at bestyrelsen var orienteret.
f. Landsbytopmøde 2018 i Egtved.
Materiale var udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Steen fremhævede, at
deltagelse er gratis, fordi vi er medlem af Landdistrikternes fællesråd

Han spurgte, om nogen der vil deltage. Der var enighed om, at Lokalrådet betaler for
transporten. Line vil gerne have kørelejlighed, hvis nogen skal der over. Der var ikke
umiddelbart nogen, der kunne.
g. Førstehjælpskursus, inkl. hjertestarter, status fra Steen og Martin. Steen oplyste, at
Steen havde talt med Kim fra Responder. Han kan afholde et 6 timers kursus, der
omfatter følgende 3 hovedområder:
1) Før hjertestarter fremskaffes,
2) brug af hjertestarter,
3) pludselige sygdomme.
Pris 100 kr. incl. bevis pr. person. 14-16 kursister pr. hold. Steen oplyste, at trods den
billige pris har Kim både hjertestarter og dukker med, som deltagerne kan træne
hjertemassage og kunstigt åndedræt på.
Martin havde fået tilbud fra Simpel førstehjælp, der skal have 4500 kr. for et hold
med 16 personer (ca. 281 kr. pr. person). Det er inkl. kørsel og bevis.
Der var enighed om at købe et testkursus med Kim fra Reponder.
Den igangværende kampagne om ”hjerteløbere” blev også vendt. Orla oplyste, at har
meldt sig og opfordrede andre til at gøre det samme.
h. Valgcafe.
Steen spurgte, om vi også ved det kommende folketingsvalg og EU-valg vil stå for
valgcafe. Det vil vi, og som ved kommunalvalget skaffer Jens en kaffemaskine.
i.

Erhversforum
Steen har modtaget følgende fra Dorthe Irvold: Velkommen til Fjord-til-Fjord
Erhvervsforum - for dig, der driver større eller mindre virksomhed fra Lundbyområdet og Bårse - eller i nærheden. Vi vil gerne skabe grobund for networking med
andre erhvervsdrivende herfra, så vi kan bruge kontakter hos andre virksomheder til
at udveksle fx erfaringer om leverandører og kunder, vi kan dele viden og erfaringer,
eller vi kan finde på tiltag, der kan styrke vores virksomheder her i området.
Som erhvervsdrivende er vi alle travle i forvejen, så vi foreslår netværksmøder gerne
hos hinanden, hvor man betaler lidt til kaffekassen, når man deltager, men ellers
prøver vi at holde det simpelt og undgå faste medlemskaber og tung administration.
Meld dig til Facebook-gruppen Fjord-til-Fjord Erhvervsforum, der vil blive brugt til at
annoncere netværksmøder og også gerne til lidt dialog om relevante - gerne lokale erhvervsorienterede emner. Vi håber, du/din virksomhed vil være med, og at du vil
dele denne info med andre erhvervsdrivende herfra.
14. november holder vi første netværksmøde i Fjord-til-Fjord Erhvervsforum kl. 7.309.00 på Lundby Bibliotek.
Tilmelding og mere info: dorthe@irvold.dk

2.

Økonomi
Niels oplyste, at kassebeholdningen er på ca. 30.000 kr.

3.

Kritik af formanden i forbindelse med planlægning af broindvielse, v/ Jens
Jens var utilfreds med, at broåbningen var annonceret som en byfest for borgerne fra
Lundby. Han mente, borgerne fra flere andre sogne havde haft mindst lige så store ulemper
som borgerne i Lundby. Og det blev da også senere meddelt, at alle var velkommen.
Desuden havde han savnet formanden på barrikaderne, da broerne i Lundby og Klarskov
var lukket i en periode samtidigt.
Orla havde undret sig meget over at se, at det af naboorientering og opslag på Facebook
fremgik, at det var Borgerforeningen i Lundby, der skulle servere pølser samt kaffe og kage.
Kirsten havde fortalt ham, at Lars havde kontaktet hende og Jytte fra Medborgerhusets

venner en aften hvor der havde været fællesspisning samtidig med, at følgegruppen havde
holdt møde i huset. Lars spurgte, om huset ville stå for kaffe og kage. Samtidig fortalte han,
at man ville tilbyde Jens at servere pølser fra sin pølsevogn på den modsatte side af vejen.
Lars lovede at vende tilbage senere, men det gjorde han ikke. Jytte søgte flere gange
forgæves at kontakte ham. Stor var overraskelsen derfor, da de læste, at det var
Borgerforeningen, der skulle stå for kaffe, kage og pølser.
På bestyrelsesmødet den 27. august fortalte Jens, at han havde tilbudt Bane Danmark at
servere pølser, men svaret var, at der ikke skulle serveres pølser. Orla undrede sig derfor
over, hvem der havde ændret følgegruppens beslutning, og hvad årsagen kunne være. Og
han kunne ikke forstå, at Steen ikke havde orienteret om det på bestyrelsesmødet, som
blev afholdt dagen før udsendelse af naboorienteringen og kun 2 dage før annoncering i
dagspressen.
Steen svarede, at han havde kontaktet Bane Danmark og bedt dem udsende en
nabohøring, da han hørte at broåbningen blev udsat. Han sagde også, at Lokalrådet ikke
var medarrangør af broåbningsfesten. Den gennemføres af Bane Danmark og følgegruppen
for broerne i vores område. Vi kan derfor ikke gå ind og ændre på planlægningen og
gennemførelsen af arrangementet, og slet ikke med en offentlig annonce, hvor vi ændre på
Bane Danmark opslag. Lokalrådet bliver repræsenteret af Morten. Lars Hansen
repræsenterer pendlerne.
Steen mente, at lukning af broen i Klarskov er helt i overensstemmelse med udmeldingen
fra Bane Danmark om, at 2 broer ved siden af hinanden ikke ville være spærret på sammen
tid. Sværdborg bro ligger imellem.
4.

Vores avis v/Jens
Jens har meddelt, at han ikke mere kan involvere sig i avisen. Steen oplyste, at Line havde
kontaktet ham, fordi hun har fået flere henvendelser fra borgere, der ønsker, at avisen
fortsætter. Vi mener, avisen skal have en chance. Niels meldte sig som ansvarlig redaktør
og vil undersøge muligheden for at den kan fortsætte. Line vil godt fortsætte som
”journalist”. Ny ”journalist” er desuden Birthe Petersen fra Svinø. Jenny Nygaard fra
Kastelev, der har arbejdet som journalist, har tidligere sagt til Orla, at hun godt vil hjælpe i
begrænset omfang, f.eks. med korrekturlæsning.

5.

Vedtægtsændringer v/Steen
På et tidligere bestyrelsesmøde havde vi talt om ændring af vedtægterne og med
udgangspunkt i dette havde Steen udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Vi enedes om
følgende ændringer:
 § 3. Medlemmer: I Steens forslag ændrede vi ”tilknytning til lokalområdet i
forbindelse med” til ”repræsenterer”.
 § 4, Generalforsamling: ”Valg af pendlertalsmand eller andre” ændres til ”Valg til
tillidshverv”.
 § 6. Bestyrelsen; Steen forslag til nyt stk. 1.1.udgår. Steens forslag til nyt stk. 4
fastholdes.
 § 7. Stemmeret og valgbarhed: Steens ændringer fastholdes.

Vi planlægger vedtagelse af ændringerne på en ekstraordinær generalforsamling i
tilknytning til et borgermøde, så de kan gælde ved næste års ordinære generalforsamling.

6.

Opfølgning på tilbagemelding på dialogmøde

Steen er ikke tilfreds med svaret om buslinje 669, men vi må nok leve med, at det ikke kan
blive bedre på grund af togtiderne. Svaret vedr. henvisningsskilte mod badestranden er
noget vrøvl. Orla skriver til kommunen vedr. etablering af handicapparkering ved stranden.
Den er med i lokalplanen for sommerhusområdet, så den bør ikke være helt ukendt for
kommunen.

7.

Planlægning af Borgermøde 21. november
a. Aftalt, at Allan sender PR opslag til bestyrelsen
b. Steen har bestilt Medborgerhuset. Han bestiller kaffe, kage, øl, vand til 25 personer
c. Vi mødes kl. 1730 til et kort bestyrelsesmøde samt klargøring
d. Steen laver oplæg og dagsorden
e. Ordstyrer Steen
f. Orla laver annonce til Ugebladet samt opslag på Facebook og hjemmeside.

8.

Høringssvar
a. Trafiksikkerhedsplan v/Orla.
Via Trafik har takket for vores bidrag. De vil fremsende den endelige plan til
kommentering i løbet af efteråret for at sikre, at de har fået alle bemærkninger med.
b. Høringssvar solceller v/Jens
Intet nyt
c. Indkaldelse af idéer og forslag - biogasanlæg ved Køng Mose V/ Jens og Peter
Steen oplyste, at Lundby Borgerforening havde sendt et positivt svar. I svaret
foreslår de af hensyn til at sikre trafiksikker skolevej, at trafik der kommer fra LollandFalster og Møn ledes af ved afkørsel 41 via Mønsvej-BrovejenNæstvedvej/Storstrømsbroen og trafik fra nord ledes via Lov eller Lundby.
Søren påtog sig at udarbejde høringssvaret, og der var enighed om vores svar skulle
indeholde de samme elementer som Borgerforeningens svar: Noget om omdirigering
af trafik nordfra og sydfra, sikker skolevej og færdiggørelse af den sidste rest af
cykelsti mellem Lundby og Køng. Vi aftalte, at Steen skal sende Lundbys svar til
kommunen til Søren, så han kan tage udgangspunkt i det.

9.

10.

11.

d. Tinghøjvej 4A, 4760 Vordingborg – udskiftning af legeredskaber samt etablering af
ny legeplads ved Sværdborg Friskole v/Niels
Intet
Nyt fra fagudvalg/ansvarsområder
Bosætning, økonomi og nærdemokrati: Vi har allerede biogas og tilbagemelding på
dialogmøder på dagsorden. Vi skal huske at der er penge til byfornyelse/nedrivning
Henvendelse vedr. offentligtrafik
Jørgen Tang Holbæk er utilfreds med rute 669 forbindelse med toget. Vi vil være
opmærksomme på, om der kan findes en løsning ved mødet med kommunen og Movia, der
i lighed med tidligere år forventes indkaldt omkring årsskiftet.
Orienteringspunkter
a. Sogne runde
Lundby:
- Halloween for børn i Medborgerhuset 19 oktober
- Teater Bøgestrømmen med ”Tørskoet” 2 november
- Velkomst nye borgere 8 november

-

Fællesspisning 8 november
Arkivernes dag 10 november
Børnebanko 17 november
Planlægning af Gøngemarked 2019 er i gang

Sekretæren havde ikke modtaget indlæg fra de øvrige sogne.

b. Landsby forum
Spildevand: Meget forskellig opfattelse af hvad man skal skifte til og hvornår.
(Sivanlæg (planter), Biokube)
Nærdemokrati: Det nedsatte §17stk.4 udvalg kan finde ud af deres kommissorium,
idet det ikke kun handler både om Nærdemokrati, borgerinddragelse og frivillighed,
dvs alle foreninger m.fl. i Vordingborg.

12.

13.

c. Nyt fra skolen
Hvad sagde du her Anders?
d. Nyt fra pendler talsmand
Intet
Mødekalender for kommende møder
a. 10. oktober 2018 i Sværdborg
b. 19. november 2018 i Lundby
c. 21. november 2018 Borgermøde, Ide og inspirationsmøde
d. 5. december 2018 i Køng, julefrokost
e. 7. januar 2019 i Udby, herunder bl.a. forberedelse af dialogmøde og administrativt
stormøde
f. 20. februar 2019 i Sværdborg, bl.a. forberedelse af generalforsamling
g. Xx Dialogmøde, Medborgerhuset Lundby
h. 24. april 2019 Egnshuset Køng, Generalforsamling
i. 29 april 2019 i Lundby. Konstituerende bestyrelsesmøde
Evt.

