Lundby Lokalråd. Referat af bestyrelsesmøde
mandag 18. februar 2019 kl. 18.00 på biblioteket i Lundby.
Arrangør: Sværdborg sogn.
Til stede:
Steen og Niels, Lundby sogn – Allan, Køng sogn – Martin og Søren, Udby sogn – Anders,
Sværdborg sogn – Orla, Svinø sogn.
Fraværende med afbud: Jens, Køng sogn – Peter, Svinø sogn.
1.

Nyt fra formanden
a. Kommunalbestyrelsesmøde 27 marts: Mødet holdes på Svend Gønge skolen,
skoletorvet. Steen udtrykte håbet om, at bestyrelsen dukker op. Det forventes,
at vi hjælper med nogle praktiske opgaver. Dog har vi endnu ikke fået oplyst,
hvad man ønsker hjælp til.
b. Temamøde om nærdemokrati: Kommunen har planlagt 3 møder alle med
samme indhold. 4. marts i Stege, 7. marts i Præstø og 14 marts i Vordingborg.
Opfordring til, at vi melder os. Orla deltager i Vordingborg den 14. marts.

2.

Økonomi
a. Status: Kassebeholdning 22.364 kr. Nyt tilskud på 18.000 kr. kommer efter
afholdelse af dialogmødet sammen med et ekstraordinært tilskud på godt
18.000 kr., som er til rest fra LUP puljen.
b. Hvordan anvendes ekstra bevilling?: Steen opfordrede sognerepræsentanterne
til at gå hjem og lave en ønskeseddel, som den nye bestyrelse kan behandle
senere på året.

3.

LUP ansøgninger
Steen oplyste, at ansøgningen fra Køng Museum blev returneret, fordi den ikke var
skrevet på det særlige skema. Det er nu sket, og ansøgningen er fremsendt på ny.
Det kan forventes at Gøngemarked sender en ansøgning, som vi vil fremsende med
anbefalig.

4.

Hjemmeside og Facebook v. Orla:
 Hjemmeside: Orla oplyste, at han efter fornyet møde med Daniel Irvold føler sig
godt klædt på til at redigere hjemmesiden. Indtil videre er den opdateret med
Nyheder, gældende vedtægter samt de nyeste referater, og den vil fremover
løbende blive vedligeholdt. Enighed om, at det ikke er nødvendigt at lægge alle
gamle referater på.
Kalenderen er opdateret med ”lokalrådsrelevante” møder. Enig om ikke at
tilbyde den til andre. I stedet forventes Min Landsby APP benyttet. Se mere
under Punkt 7.
Også siden med navne på bestyrelsesmedlemmer er opdateret, men der
mangler stadig noget finish.



Facebook: Også facebooksiden er opdateret, og det er aftalt, at Jens efter sin
ferie vil gennemgå mulighederne i Facebook med Orla.

5.

Høringssvar
a. Biogas: Høringsfristen er slut, og sagen behandles på kommunalbestyrelsens
møde i Lundby den 27. marts.
b. Dagligvarebutik i Køng: Høringsfristen er forlænget. Det vides ikke med
sikkerhed, om også denne sag kommer dagsordenen på mødet den 28. marts.
(Det er efter mødet oplyst, at sagen først kommer på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april).

6.

Cykelsti, se
http://polweb.vordingborg.dk/open/Udvalget%20for%20Plan%20og%20Teknik%20(
%C3%85ben)/2019/06-02-2019/Referat%20(%C3%85ben)/06-02-2019%20%2000%20Referat%20med%20bilag.pdf pkt. 8
Steen oplyste, at han har skrevet til kommunen (Michael Larsen) om emnet.
Planerne om en cykelsti mellem Bårse og Lundby er fejlagtigt blevet kædet
sammen med et muligt biogasanlæg. Men det har intet med det at gøre. Den del af
cykelstien har længe haft førsteprioritet på cykelstiplanen. Til gengæld se den
resterende del mellem Køng og Lundby prioriteret noget lavere, men forskellige
politikere har i den senere tid lovet den færdig tidligere.
Vi afventer svar fra kommunen.

7.

Feed back Administrativt Stormøde
a. MINLANDSBY APP v. Niels, link https://itunes.apple.com/dk/app/minlandsby/id1060484322?l=da&mt=8
Niels foretog en kort gennemgang af APP’en. Den kan bl.a. benyttes til at vise,
hvad der sker i området, og det forventes, at det er her, arrangementer i
området kan offentliggøres. Kommunen betaler for oprettelsen og det første års
abonnement for de lokalråd, der ønsker APP’en. Derefter koster det 190 kr.
månedligt. Vi besluttede, at tegne abonnement. Niels tilmelder, hvorefter vi vil få
besøg af en konsulent.
b. §17 stk, 4 udvalg v, Søren og Steen: Søren foretog en gennemgang. Steen
oplyste, at der er tanker om at lave en SWOT analyse af
Nærdemokratimodellen.

8.

Planlægning af Dialogmøde 25. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset Lundby
Annonceret på de blå sider i Sydsjællands Tidende i uge 8.
Ved hvert bord sidder en politiker, mindst en repræsentant for lokalrådsbestyrelsen
samt et antal borgere.
Steen sender billeder af de deltagende politikere til bestyrelsen.
a. Emner:

Bosætning

Trafiksikkerhed
Svinø Strand
Fri debat (Vi vil søge at undgå at bruge tid på Biogas, da fordi
høringsperioden er slut.)
b. Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til spisning og formøde
c. Kaffe & kage til 60 personer, samt øl og vand
d. Forløb: Vi sidder ved små borde, en politiker og et bestyrelsesmedlem ved hvert
bord. BSTmedlem er ordstyrer og sørger for, at en person fra gruppen med en
læselig håndskrift skriver referat og aflevere til Orla efter hvert emne. Steen er
mødeleder.
e. Program:
19.00 – 19.05:
19.05 – 19.20:
19.20 – 19.50:
19.50 – 20.10:
20.10 – 20.25
20.25 – 20.50:
20.50 – 20.55:
20.55 – 21.00:

9.

Velkomst ved formanden. Præsentation af bestyrelsen.
Politikerne præsenter sig selv. Max 2 min. pr. person.
Debat ved bordene om Bosætning i Lokalområdet.
Oplæg ved Steen.
Debat ved bordene om trafiksikkerhed.
Oplæg ved Allan.
Debat ved bordene om Svinø strand
Oplæg ved Orla.
Fri debat, styres af Steen.
Opsamling af debatterne ved Orla/Steen
Tak for i aften.
Vi mødes næste gang til generalforsamlingen

Planlægning af Generalforsamling 24. april kl. 19.00 i Køng Egnshus
Orla skal sørge for annonce i Ugebladet senest 14 dage før.
a. Mødes kl. 1730 til formøde og spisning, Jens bestiller mad og lokale
b. Kaffe & kage, øl & vand til deltagerne i generalforsamlingen.
c. Orla kontakter kommunens seniorkonsulenter og spørger, om de kan komme
og orientere om deres arbejde og kommunens tilbud for ældre.
d. Dirigent: Steen spørger Peter Larsen eller evt. Jens Hallqvist.
e. Indkomne forslag rundsendes, hvis der kommer nogen
f. På valg til bestyrelsen: Allan, Steen, Peter, Vakant Sværdborg, Martin. Martin
ønsker ikke genvalg. Orla spørger Peter, om han er villig til genvalg.
g. Revisor (Peter Larsen) revisorsuppleant Lars Kjær Hansen, nyvalg? Lars
ønsker ikke genvalg. Orla spørger Kirsten, om hun vil stille op. (Og det vil
hun/Orla)
h. Pendlertalsmand, nyvalg Mette Laurendz

10.

Nyt fra fagudvalg/ansvarsområder
Intet

11.

Gennemgang af aktionsliste
Intet

12.

Orienteringspunkter
a. Sogne runde
Svinø: Alt tyder på, at den tidligere politiskole og flygtningelejr er solgt, og at de
nye ejere vil etablere en slags wellness center på stedet.
Lundby: Generalforsamling i Borgerforeningen den 28. februar med
efterfølgende offentligt info-møde med deltagelse af DSB/Bane Danmark kl.
19.30
Sværdborg: Kaos omkring broarbejdet over jernbanen. Lysregulering og
venstresving forbudt, der f.eks. betyder, at trafikanter, der kommer fra
Sværdborg by og skal til Lundby først skal køre gennem lysreguleringen og
over banen, dreje til højre og derefter vende om for endnu en gang at køre
gennem lysreguleringen og køre mod Lundby. Desuden er der ved at komme
gang i arbejdet med vådområder i mosen.
Køng: Intet.
Udby (Grumløse) Årshjul planen
b. Landsby forum
Møde i Lundby 13 marts
c. Nyt fra pendler talsmand
Informationsmøde med DSB/BaneDanmark kl. 19.30 efter generalforsamlingen
i Lundby borgerforening. Alle er velkomne til orienteringsmødet.

13.

Mødekalender for kommende møder:
a. 25. februar Dialogmøde, Medborgerhuset Lundby
b. 24. april 2019 Egnshuset Køng, Generalforsamling
c. 29 april 2019 i Lundby. Konstituerende bestyrelsesmøde

14.

Evt. Intet

