Lundby Lokalråd
Referat af lokalråds bestyrelsesmøde 21 november 2018.
Tilstede: Orla, Søren, Martin, Allan, Niels og Steen
Fraværende: Peter, Anders og Jens (Jens kom til borgermødet)
Dagsorden, reduceret:
1. Nyt fra formanden
a. Brug af balloner
Kommunen indstiller at vi ikke bruger balloner til arrangementer for at skåne naturen
for plastik.
b. Pendlertalsmand
Mette Laurands er indtrådt som pendlertalsmand. Hendes legitimitet vil ske i
forbindelse med vores generalforsamling til april.
c. Borgmester samtaler 22 november
Mikael Smed kommer til Lundby bibliotek, hvor han holder samtaler med borgerne.
Steen har booket en tid for at tale om udvikling af lokalområdet og nærdemokrati
model. Bestyrelsen indstillede, at cykelstier gerne skulle debatteres.
d. Mobil Politistation
Den Mobile politistation besøgte Svend Gøngeskolen den 19. november. Ikke mange
voksne kom forbi.
2. Økonomi
Vi har en kasse beholdning på ca. 29.000 kr.
3. Dialogmøde 25 februar 2019
Dialogmøde er fastsat til 25 februar 2019. Vores dialogudvalg består af:
Nikolej W. Reichel (A)
Thorbjørn Koldbo (A)
Susan Thydal (A)
Marie Hansen (O)
Peter Ole Sørensen (V)
Kirsten Overgaard (V)
Vi planlægger møder på vores januar møde.
4. Nyt fra fagudvalg/ansvarsområder
Allan:
a. BUF har udsendt nyt takstblad for brug af egnshuse, dvs. Køng Egenshus. Der er
udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg
Idrætsråd.
b. Plan & teknik vil nedlægge offentlige legepladser, bl.a. den i Bårse. Beslutningen er
pt udskudt
5. Julefrokost
Vores julefrokost blev voldsomt debatteret. Det blev besluttet at flytte den til Vordingbowl
med bowling og spisning. Der blev budgetteret med 400 kr. pr deltager, alt derover er ved
egen betaling. Hurtigt svar om man deltager til Steen. Martin bestiller.
6. Mødekalender for kommende møder
a. 21. november 2018 Borgermøde, Ide og inspirationsmøde
b. 5. december 2018 på Vordingbowl. Tid tilgår.

c. 14. januar 2019 i Udby, herunder bl.a. forberedelse af dialogmøde og administrativt
stormøde
d. 18. februar 2019 i Sværdborg, bl.a. forberedelse af generalforsamling
e. 25. februar Dialogmøde, Medborgerhuset Lundby
f. 24. april 2019 Egnshuset Køng, Generalforsamling
g. 29 april 2019 i Lundby. Konstituerende bestyrelsesmøde
7. Gennemgang/forløb af aftens ide- og inspirationsmøde.
a. Ekstra ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer blev vedtaget, dog at i §6 stk. 4 udgik ordet ”vilkårlig”.
b. Ide- og inspirationsmøde.
 Steen indledte og satte gang i små snak ved bordene i ca. 20 min.
 Herefter blev ideer fremlagt. Følgende blev listet op:
 ISG ønsker tilbygning til hallen incl. Omklædningsrum
 Cykelstier
 Optimering af salg af byggegrunde på Boelsvej i Lundby
 Busser der forbinder lokalområdet bedre.
 Fortsat fuld økonomisk støtte til Gøngemarked
 Opgradering af Svinø Strand
 Etablering af manglende fortov af den vestlige ende af Lundby
Hovedgade
 Gadelys på Pakhusvej til P-plads ved stationen
 Parkeringspladser ved stationen
 Sikre at der fortsat blive gode togforbindelser fra Lundby Station
 Bedre trafiksikkerhed på Bankevejen
 Placering af Biogas anlæg.
 Mødet sluttede kl. 2030.
 Lokalrådet bød på kaffe, te, kage, øl og vand
 Der deltog i alt 26 personer.
 Der var en god og positiv stemning.
Steen
Referent
Tillæg.
Fra mødet med borgmesteren talte vi bl.a. om følgende:
a. Hvor blev Bosætningsstrategiplanen af?
Lægges på hjemmesiden
b. Stop på Lundby station, hurtigere tog. Ikke færre stop end i dag
Kommunen arbejder på samme betjening som idag
c. Markedsføring af bosætning i lokalområdet blev drøftet. Kommunen vil undersøger
hvorfor lokalområdet ikke nævnes i markedsføring. Lundby området skal nævnes i
kommunes salgsmateriale
d. ”Politiskolen”, få dog gang i den. Jeg foreslog at Vordingborg erhverv gik aktivt ind
i arbejdet.
e. P-pladser, ingen større investering. Fasthold den østlige og en ny ved lægehuset.
Kommunen vil gå i dialog med banedanmark
f. Ny hal/tilbygning
mindre hærværk, uro, ballade.
Borgmesteren vist forståelse

g. Jeg nævnte at den nye nærdemokratimodel virker uoverskueligt med de mange
aktører. Borgmester afventer §17 stk. 4 udvalget
h. Jeg forslog en drejebog for biogasanlægget. Dette blev modtaget positivt.
i. Jeg fremhævede sikker skolevej og henviste vores indlæg til Via-trafik

