Referat af bestyrelsesmøde i Lundby Lokalråd den 14. januar 2019 på
biblioteket i Lundby.
Arrangør af mødet Udby.
Alle mødt.
Orla lokalrådets sekretær ønskede ikke at tage referat denne gang, Allan
valgt til at tage referat af dette møde.

Sort= dagsorden
Rødt = referat fra Allan
Blåt = formandens notater
Dagsorden:
1.

Nyt fra formanden
a. Administrativt stormøde 22 januar 2019.
Seneste tilmelding 16. januar 2019.
Deltagere: Steen, Søren og Niels
b. Bio gas udflugt 23. el. 26. januar 2019. Steen deltager den 23.01.2019 og Orla
deltager den 26.01.2019.
Seneste tilmelding 15 januar 2019.
Biogas borgermøde 29. januar 2019
c. Tryghedsambassadører. Politirepræsentant vil komme til Lokalrådet, Steen finder
dato, Pt. er det kun Lundby som har repræsentant.

2.

Redegørelse af mail fra Jens Larsen til formanden.
Nedenstående er tekst fra mail fra Jens
Det er ikke god læsning når man læser Sjællandske, Her tænker jeg at Lokalrådet er citeret for at være
ked af at Rema kommer, og det husker jeg ikke Lokalrådet er. men håber da at vores Formand for
Lokalrådet, vil komme med et modsvar på dette.
Her er det så problemet kommer, for avisen kan nok ikke se forskel på om det er formanden for Lundby
Lokalråd eller Lundby Borgerforening, eller Købmands gruppen der udtaler sig, for det er altid den
sammen der udtaler sig, tænker også lige sidste

byrådsmøde, hvor Lundby Borgerforening ved Steen Nielsen spørger omkring biogas, spørgsmål om
blandet cykelsti mellem Bårse og Lundby og det sidste stykke der mangler i Køng, der skulle nok ha
stået Lundby Lokalråd spørger????????????
Tænker stadig på om han ikke har for mange hatte på, ved jeg har skrevet det før, og får også svar
tilbage om støj på linjen, kan godt være det er, men det er det også for os andre,
når vi læser og høre rundt omkring.
Steen spørger om det er rigtigt, at Jens er i gang med:
at Postbutik flyttes til Lundby Pizza
at Flytte Lundby Pizza til Køng

Steen udtrykte klart at han var træt af rygter fra Jens.
Jens fastholder at Steen har for mange hatte på, og oplyser at han har fået
henvendelse om Pizzeria i Køng, samt at der stadig vil være postbutik i Køng.
Herudover vil Jens ikke oplyse hvad butikken i Køng skal bruges til når Rema åbner.
Steen udtrykker klart at hvis han får flere af den slags mail fra Jens, så vil han fra
lægge formandskabet i Lokalrådet.
Konklusion: Alle øvrige medlemmer tager afstand fra de interne problemer der er
imellem Jens og Steen, og opfordrer til en god dialog fremover.
3.
4.

Økonomi
Beholdning ca. kr. 23.000, men der mangler at blive betalt 4 regninger.
LAG ansøgning fra Køng museum.

Lundby Lokalråd
Vi drister os hermed at henvendes os til Lokalrådet vedrørende ansøgningen om de 46.250 kr vi mangler
for at få flytning og konserveringen af Voelkers Mindestøtte finansieret. Som vedlagte bilag viser er støtten
opsat i Lunden ved Øbjergaard kort efter 1819 som minde for Køng Fabriks første direktør (1778-1819).
Støtten står langt fra alfarvej og bør komme frem i lyset ligesom mindestøtte for Niels Ryberg, fabrikkens
ejer, der blev opstillet samme sted i 1804 – men flyttet til Gl. Øbjerggaard engang i 1930’erne. Da vi er ved
at overskride Sonningfondens tidsfrist (jfr. vedføjede mail) vil jeg gerne bede om en hensigtserklæring fra
Lokalrådets side som vi kan videresende til Sonning Fonden – i fald Lokalrådet kan tilslutte sig projektets
gennemførelse.På Støtteforeningens vegne
Per Ole Schovsbo

Lokalrådet anbefaler ansøgninger
5.

Dialogmøde.
a. Pkt. til dagsorden. Se indført bilag nedenfor
3 hovedområder:
1. Trafiksikkerhed
2. Svinø Strand
3. Bosætning

Enighed om at de 3 punkter skal danne grundlag for Dialogmødet + et 4. punkt ”andet”.
Steen sender underbygget dagsorden til dialogudvalget.
6.

Høringssvar.
a. Biogas (svar frist 15 februar).
Lokalrådet vil i et høringssvar anbefale Biogas anlæggets placering.
Udkast til høringssvar er tidligere fremsendt til alle.
b. Rema 1000 (svar frist 15 februar), herunder drøftelse af om der skal afholdes
borgermøde.
Lokalrådet hilser Rema 1000 velkommen, Peter er dog modstander, Steen
indsender høringssvar ud fra tidligere fremsendt oplæg. Ingen aftale om nyt
borgermøde
c. Fasanhold på Skallerupvej.
Ingen indvendinger fra Lokalrådet.

7.

Kommunalbestyrelsesmøde 27 marts 2019.
Afholdes på Svend Gøngeskolen.
Vi skal gerne alle deltage. Evt. også praktiske opgaver. På dette møde skal Biogas og
Rema 1000 måske vedtages. Kan blive et hedt møde.
Kommunen ønsker noget i retning af ”Højlunds forsamlingshus”, til sidst pindemadder
og løs snak med kommunalbestyrelsen.
INFO udbredes
Godkendt at mødet holdes i Lundby

8.

Kultur- og familiefestival 24 maj 2019.
Hvordan deltager vi.
Vi deltager som de forrige år.
Deltagere i planlægningen: Steen, Anders og måske Orla.

9.

Nyt fra fagudvalg/ansvarsområder.
Intet væsentligt nyt

10.

Orienteringspunkter.
a. Sogne runde
Mindre arrangementer omtalt, eller stille overalt.
b. Landsby forum
Formandsmøde i Lundby 13. marts. Vi er arrangør.
Afholdes på biblioteket
Deltagere Jens og Steen
Jens sørger for mad og øl/vand.
c. Nyt fra pendler talsmand

Mette Laurents er ny pendlertalsmand. På møde i Lundby Borgerforening vil DSB
deltage og vil orientere om det kommende sporarbejde.
11.

Mødekalender for kommende møder.
a. 18. februar 2019 i Sværdborg, bl.a. forberedelse af generalforsamling Mødet
afholdes på Lundby bibliotek arrangør Sværdborg
b. 25. februar Dialogmøde, Medborgerhuset Lundby
c. 24. april 2019 Egnshuset Køng, Generalforsamling
d. 29 april 2019 i Lundby. Konstituerende bestyrelsesmøde

12.
13.

Evt.
intet under dette punkt

Mødet slut kl. 20.35

Bilag til pkt. 5
1. 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.

