Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd
11.oktober 2017 kl. 18.00. Mødet, der var arrangeret af Udby
Sogn, blev afholdt i Lundby Bibliotek.
Udsendt af Orla den 30. november 2017
Afbud fra Morten
Dagsorden
1. Nyt fra formanden
a. Steen bød velkommen til Martin Lyngsfeldt, som er ny repræsentant for
Udby, som siden forårets generalforsamling kun har haft en repræsentant,
nemlig Søren, der bor i Grumløse. Også Martin bor i Grumløse, men der er
ingen krav om, at sognerepræsentanterne skal bo i forskellige områder af
sognene. Martin fungerer derfor indtil næste års generalforsamling. Hvis han
til den tid er villig til at fortsætte, skal han vælges for 1 år.
b. Steen omtalte en artikel i Sjællandske den 9 oktober vedrørende ”sorte huller” i internetdækningen. Af artiklen fremgår det, at vores område har meget
dårlig internetdækning. Det er korrekt, men når bl.a. Udby, Svinø, Sallerup,
Kostræde og Gammel Lundby senest foråret 2018 har fået fibernet, er vi
godt med i vores område. Dog er der stadig enkelte steder med dårlig mobildækning. I foråret tilbød kommunen lokalrådene at låne en testkuffert indeholdende forskellige mobiltelefonmærker og simkort fra forskellige udbydere.
Kun Køng og Svinø ønskede at låne kufferten. Orla oplyste, at Daniel Irvold
var rundt i området med udstyret, og han konstaterede stor forskel i dækningen afhængig af hvilken mobiltelefon og kortudbyder, han prøvede. Bedst
dækning havde han med TDC (YouSee og Tre. Faktisk fandt han ingen steder, hvor TDC ikke havde tilfredsstillende signal, og kun et enkelt sted, hvor
der ikke var signal fra Tre. Øvrige udbydere havde områder, hvor der helt
manglede signal.
c. Feed back for LUP midler (25.000 kr). Steen henledte opmærksomheden på,
at sogne, der har modtaget tilskud, skal skrive, hvorledes borgerne har taget
imod det indkøbte. Sværdborg har købt borde og bænke, og Udby en havetraktor. Jens mmangler stadig at udgive et testeksemplar af en gratisavis,
som skal omdeles til borgere i lokalområdet. Jens oplyste, at den forventes
klar snarest. For at holde udgiften nede, skal den omdeles af frivillige.
d. Valgbus Svinø og Lundby: Der kan brevstemmes i Svinø forsamlingshus den
8. november kl. 17-20, og der kommer valgbus til Lundby Station den 6. november kl. 17-19.
e. Hyggelig valgdag – kaffebord:Steen spurgte, om nogen vil hjælpe med servering af kaffe og kage i Svend Gønge Hallen den 21. november. Svar til
Steen senest den 21. oktober.
2. Økonomi, herunder anvendelse af tilskud på 25.000 kr.
Vi har 55.000 kr. på kontoen. Når havetraktor til Grumløse og havemøbler til
Klarskov er betalt, er der 39.000 kr. tilbage, men heraf skal der betales for avisen, som Jens endnu ikke har fået gang i. .

3. Høringssvar
Ingen
4. Nyt fra fagudvalg/ansvarsområder
a. Avis(Jens): Jens regner med snart at gå i gang. Udover ham selv, har Line
Abildskov, Jytte Høj Hammer og Dorthe Irvold lovet at hjælpe med prøvenummeret, der skal fremstilles i 3.000 eksemplarer og omdeles af frivillige.
Pris for trykning af 8 A4 sider er 5.000 kr.+ moms. 16 sider koster 7.000 +
moms.
b. Hjemmeside (Orla): Orla har nu fået adgangskode til at redigere i hjemmesiden og vil snarest begynde at opdatere den.,
c. Børn, unge og familie (Anders): Intet
d. Erhverv (Anders): Intet
e. Kultur-, idræt- og fritid (Niels)
f. Social (Orla): Intet
g. Sundhed og Psykiatri (Søren): Intet.
h. Teknik og Miljø (Orla (trafik), Morten og Peter (Miljø)): Intet
i. Uddannelses og arbejdsmarked (Jens): Intet
j. Økonomi, planægning og udvikling (Steen): Vi har bemærket, at der er afsat
ekstra penge til cykelstier. Vi vil skrive til kommunen, og minde dem om, at vi
har et påtrængende behov cykelsti mellem Køng og Lundby (1. prioritet) og
Lundby og Bårse (2. prioritet).
5. Gennemgang af aktionsliste
Intet
6. Vælgermøde
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hvem deltager (Bårse-Beldringe er med)
Hjælp til opstilling: Orla og Niels onsdag formiddag
Tidtager: Niels
Holde øje med talerækken: Anders
Ordstyrer: Steen
Program
 16.30: Klargøring
 17.30: Workshop/mød de lokale kandidater
 I denne periode serveres en sandwich el.lign til de fremmødte. Sodavand, øl, kaffe, te og kage kan købes
 18.30: Klargøring til paneldebat
 19.00: Paneldebat (der indlægges en kort pause)
 21.00/21.30: Forventet afslutning
g. Forløb
 2 min pr deltager (regner med 12)
(24 min)
 Begrænset taletid? Så bliver det ca. 6 (72 min)
 Afslut med 1 min pr. deltager
(12 min) = 108 min + pause
20 min
7. Landet mellem fjordene (LMF)
a. Jens-hvorfor trådte du ud: For meget ”Lines projekt”.
b. Formandens samtaler med Line, Lene og Alfred (fg. Bårse-Beldringe): Line
og Lene mener de har gjort noget for at holde møde på tidspunkter, hvor

Jens kunne deltage, men det var svært. De har taget nogle beslutninger
p.g.a tidspres, bl.a. køb af campingvogn, uden Jens var der.
8. Det fortsatte virke af LMF drøftes: Søren træder ind i stedet for Jens. Vi ønskede at
samarbejdsperioden med LMF skulle fortsætte, indtil der er er overblik over, hvor
godt det fungere

9. Tilflytterboliger
Orla indhenter supplererende oplysninger, hvorefter vi tager punktet op igen senere.
10. Orienteringspunkter
a. Sogne runde
Lundby
-

-

Børne aktiviteter i Medborgerhuset
a. 31 okt Halloween
b. 11 nov børnebanko
Velkomst nye borgere 16 november
Lysfest 14 december

Sekretæreren havde ikke modtaget skriftlige meddelelser fra de øvrige
sogne.
b. Landsby forum, Jens
-

-

Trafiksikkerhedsudvalget: Har ikke holdt møde det sidste år.
Repræsenten taler ikke for alle. Politiet ønsker et meddelerkorps.
Vælgermøde Ørslev: Vi deltager ikke..

c. Landet Mellem Fjordene (LMF)





26 okt Fællesspisning i Egnshuset i Køng.
Gåseuge, uge 45:
- 9 nov Områdekontor med focus på tilflytning
- 10 nov fællesspisning Beldringe Kirke
- 11 nov Børnebanko i Medborgerhuset Lundby
- 5 el 12 nov Avnø, bålhus,
Dec Julestue i Bårse

d. Nyt fra skolen
Anders:Der er på budgettet afsat 5 mio. kr. til hele skoleområet. Fordelingen har været forkert, men det er nu rettet, og Svend Gønge Skolen er
positive. Sygefraværet på skolen, der har været nedadgående og er nu
stabiliseret.
e. Nyt fra pendlertalsmand, herunder pris for flexbus i tilfælde af forlænget
kørsel grundet broarbejde ved Lundby.
f. Pendlertalsmanden har spurgt kommunen,om de vil refundere de ekstraudgifter, passagerer med flexbus får i de tilfælde, hvor brolukninger bevirker en omvej. Det er kommunen ikke indstillet på. Pendlertalsmanden øn-

sker derfor lokalrådsbestyrelsens stillingtagen til sagen.Lokalrådsbestyelsen er enig med kommunen. Pris for kørsel med flexbus er afhængig af
antal kørte km., ligesom kørsel i taxa og privatbil er det.
g. LUP:
Orla har talt med Martin Holmgaard Håkan, i kommunens Afdeling for
Strategi og Implementering. Martin er nu kommunens LUP ansvarlige, og
han ved ikke, om der sker ændringer vedr.LUP, men i givet fald sker det
efter valget og formentlig tidligst i foråret 2018. Han har ingen aktuelle
planer om at rykke lokalråd, der endnu ikke har revideret deres LUP plan.
Vi tager punktet op igen til foråret.
11. Mødekalender for kommende møder
-

-

Julefrokost onsdag 6 december 2017 i Køng.
Mandag den 29. januar 2018 i Lundby: (Forberede dialogmøde)
- Onsdag 14 marts 2018 på Svinø: (Forberede Generalforsamling)
- Dialogmøde i Lundby (i januar kvartal, dato fastsættes af kommunen)
Onsdag 25 april 2018 generalforsamling i Køng

12. Evt.
Intet

