REFERAT, bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
afholdt den 14. marts 2018 kl. 18.00 i Svinø Forsamlingshus,
Udsendt af Orla den 25. marts 2018.
Deltagere: Steen, Niels, Jens, Peter, Orla, Søren, Anders, Martin.
Afbud fra Morten

Dagorden
1. Nyt fra formanden
1. Retningslinjer for beslutninger mellem møderne: Steen har tidligere sagt, at han har
det meget svært med at træffe beslutninger mellem møderne. Sagsbehandlingen pr.
mail om et muligt supermarked i Køng er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå.
Der var enighed om, at der fremover skal indkaldes til ekstraordinært
bestyrelsesmøde, når der opstår behov mellem 2 møder for at træffe beslutninger. Så
må de komme, der kan. Bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret, behøver ikke være
helt uden indflydelse, idet de kan sende deres evt. bemærkninger til formanden eller
et andet bestyrelsesmedlem.
2. Årsmøde, Landdistrikternes Fællesudvalg: Ingen andre end Steen har vist interesse
for at deltage. Da Steen ikke ønsker at tage der over alene, er Lundby Lokalråd ikke
repræsenteret.
3. www.flytteguiden.nu Orientering om flytteguiden var på forhånd udsendt på mail.
Flytteguiden indeholder oplysninger om landets kommuner af interesse for tilflyttere.
Vi har tidligere talt om at lave en folder om vores område. Måske kan Flytteguiden
overflødiggøre en sådan folder?
2. Økonomi v. Niels
Alle regninger er betalt, og der står ca.32.000 kr. på kontoen. Vi vedtog at betale 500 kr. for
leje af forsamlingshuset.
3. Øbjerggaard mm, jfr. mail fra Steen 13. marts.
Vi ønsker ikke at involvere os i projektet, men der var enighed om, at Lundby Lokalråd i
givet fald vil give en positiv påtegning på en evt. ansøgning til LAG
4. Status lokalavis v/Jens
Der er godt gang i skrivearbejdet. Line har sendt mail til samtlige borgerforeningsformænd
og bedt om lokale indlæg. Ved fristens udløb havde hun ikke modtaget noget. Orla har på
eget initiativ sendt noget fra Svinø. Noget ser han gerne i bladet, andet er bare fyld, der evt.
kan bruges i tilfælde af stofmangel. Jerns forventer, at bladet er klar om en måneds tid. Orla

kan omdele en stor del at bladene. Han har tidligere udsendt mail indeholdende de område,
han omdeler i. Mailen bliver udsendt igen, så sognene kan se, hvor de selv skal omdele.

5. Køng Mose, delvis oversvømmelse
Anders omtalte informationsmøde for berørte lodsejere om planer om at genoprette
vådomåder i dele af Køng Mose. Der er mange ubesvarede spørgsmål, bl.a. vedrørende
erstatningsjord for den jord, der skal afgives.
6. Planlægning af Dialogmøde 27. marts 2018 kl. 1900
1. Planlægning og gennemførelse: Annonce er afleveret til Sydsjællands Tidende (de
blå sider), hvor den er på i uge 12. Er allerede lagt på www.landetmellemfjordene.dk.
Desuden vil vi annoncere i Ugebladet samt på www.lundbylokalraad.dk og ved
opsætning af skilte (Orla).
Vi mødes kl. 18.00 for klargøring, herunder opsætning af borde og stole samt
spisning (Steen bestiller).
Dialogmødet starter kl. 19.00 med at Steen byder velkommen.
Vi sidder i grupper med en politiker i hver gruppe samt et bestyrelsesmedlem, der
tager referat af debatten i gruppen. Orla renskriver og ved mødets afslutning er der
opsamling v/Steen eller Orla.
Steen er ordstyrer.
2. Afbud fra Kirsten Overgaard og Peter Ole Sørensen. Karina Fromberg kommer i
stedet for Peter.
7. Høringssvar
1. Trafikbestilling
2. Bosætning
3. Supermarked.
Høringssvarene var tidligere udsendt på mail. Der var ingen yderligere kommentarer.
8. Kysten er klar
Nordea Fonden har besluttet at afsætte op til 50 mio. kr. i år, som uddeles til projekter, der
skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Tilskud kan søges af foreninger,
og der kan søges om beløb fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. Umiddelbart forud for
bestyrelsesmødet deltog Orla i informationsmøde for foreninger fra Sydsjælland og Lolland
Falster. På mødet var det muligt at få en forhåndsvurdering af sit projekt.
Orla havde ikke noget projekt med men havde gjort sig nogle tanker om evt. udlejning af
kano og kajak ved Svinø Strand (Svinø Borgerforening?) eller ved Kostræde Banker (Køng
Borgerforening?). Desuden sauna til vinterbaderne ved Svinø Strand. Enten mobil eller
indrettet i Næstved Roklubs klubhus ved Strømmen. Nordeas umiddelbare vurdering var, at
begge ”projekter” ville kunne finansieres 100%, hvis de blev udvalgt. Men det haster. Der er
2 ansøgningsrunder. Runde 1 slutter 1. maj og runde 2 går fra 2. maj til 1. juli. Og begge
projekter kræver kommunale tilladelser eller som minimum en oplysning fra kommunen om,
at en sådan tilladelse kan forventes givet.

Orla vil orientere Dorthe Irvold, som har kontakt til vinterbaderne og Triatlonafdelingen
under Idrætsforeningen Svend Gønge. Desuden opfordrede han borgerforeninger med
kyststrækning til at overveje evt. projekter, og han har en kontakt hos Nordea fonden, der i
givet fald vil kunne vurdere projekternes egnethed.

9. Generalforsamling, planlægning
a) Indkaldelse: Orla indkalder ved annonce i Ugebladet og på vores hjemmeside Morten
indkalder på Facebook. Desuden orienterer bestyrelsesmedlemmer, som er på Facebook
deres venner.
b) Dirigent/mødeleder: Steen undersøger, om Lars Karlsson eller Peter Larsen kan.
c) Referent: Orla
d) Valg til bestyrelsen:
Køng sogn:
Jens på valg for 2 år - villig til genvalg.
Vakant plads efter Daniel – Jens søber at finde et emne.
Lundby sogn:
Niels på valg for 2 år – villig til genvalg.
Svinø sogn:
Orla på valg for 2 år – villig til genvalg.
Sværdborg sogn:
Anders på valg for 2 år– villig til genvalg.
Udby sogn:
Søren på valg for 2 år – meddeler senere, om han er villig til genvalg.
Martin – skal formelt vælges for 1 år – villig til valg.
Revisor: Allan Hansen- Ved revision af regnskabet spørger Niels, om han er villig til
genvalg.
Revisorsuppleant: Lars K. Hansen – Niels spørger, om han er villig til genvalg.
Skal vi have trækplaster? Steen undersøger, om en repræsentant for politiet kan komme,
og Jens undersøger, om en repræsentant for Rema1000 kan komme.
Fortæring: Bestyrelsen mødes kl. 17.45 i Spindeskolen, hvor Jens sørger for maden. Til
deltagerne i generalforsamlingen giver vi kaffe og kage.
Andet: Vi skal også i år huske at give vores opbakning til, at pendlertalsmanden må
repræsentere vores område i forhold til DSB/Bane Danmark.
10. Orienteringspunkter
1. Sogne runde
Sværdborg: Intet ud over vådområder, jfr. Punkt 5.
Lundby: Købmandsgruppen i Lundby vil indkalde til borgermøde for at høre
borgernes ønsker.
Svinø: Man er godt i gang med at grave fibernet ned. Der er holdt fastelavn med 25
deltagende børn, og der øves for øjeblikket på dilettant i forsamlingshuset.
Køng: Borgerforeningen holder generalforsamling den 25.marts. Man glæder sig til
at få et supermarked til byen.

Aktive Borgere, orientering v/Søren: ”Er opstået efter fiaskoen vedr.
dagligvarehandlen”. Orla konstaterede, at ”Aktive borgere” findes flere steder i
landet, bl.a. i Glesborg, Gjerrild og Bønnerup Strand og spurgte, om der er tale om et
landsdækkende samarbejde. Søren svarede, at det er der ikke – endnu.
Landsbyforum, orientering fra Jens
- Hvordan samarbejde, kun fælles sager
- 2-3 lokalråd kan samarbejde om fælles ting
- Økonomi til Landsbyforum?
- LUP midler til fordeling af Lokalrådet
Der er ikke noget nyt. Der bliver indkaldt til møde efter behov.
2. Landet mellem fjordene v. Søren
Line arbejder videre med planerne om køb af en campingvogn.
3. Nyt fra skolen v. Anders
Skolen har nu en god økonomi, og man håber på at få tilført 1½ mio. kr. som følge af
forbedring af karaktergennemsnittet. Skolen går meget op i årets Kultur- og
familiefestival.
4. Nyt fra Pendlertalsmanden via Orla
Intet
11. Evt.
Intet

