Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Bestyrelsesmøde
Tid og sted:

21-10-2021, Den Gule Stald

Deltagere:

Elsebeth Chris ansen, Bo Petersen, Helle Krogh Hansen, Flemming Tejmers,
Jens Øjvind Nielsen, Thomas Finke, Dorthe Herløv, Per Antonsen, Claus Veje

Fraværende: ingen
Referent:

Jens Øjvind Nielsen

1. Meddelelse
Per meddelte at han pga. helbred må e trække sig fra bestyrelsen og de to arbejdsgrupper, han har
deltaget i. Flemming har taget roret på Cykels og vælgermøde.
Thomas, som er første suppleant, indtræder i hans sted.
2. Dagsorden og referat
Dagsorden blev udvidet med et nyt punkt: mødeplan for året.
Referat blev godkendt og underskrevet.
Der blev bemærket, at datoen for vælgermøde e erfølgende er ændret fra 9/11 l 11/11

3. Økonomi
Der er 14.775,81 kr. i kassen

4. Den Gule Stald
Arbejdsgruppen har sendt et brev l Bengt Engelbrecht (ministeren) med kopi l Chris ne Oldal, Brian
Bressendor og Michael Smed.
Advokaten har rådgivet om foreningsform – selvejende ins tu on – og redegjort for, at der ikke vil være
personlig hæ else for bestyrelsen. Han udformer udkast l vedtægter mv.
Flemming foreslog at gruppen søger en fast kontaktperson i VK via Michael Smed og kommunaldirektøren.

5. Cykels gruppen
Gruppen mødes d. 25/10
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Der er afsat yderligere 200 mio. l cykels er i Danmark. Prioritering l Fyn, Jylland og Bornholm.
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På Sjælland mangler vi at få udarbejdet projek orslag, hvilket er en forudsætning for at komme i
betragtning. Desværre har VK ikke afsat d og penge l forundersøgelse.
Flemming ini erer igennem cykels -gruppen, at få VK l at prioritere de e arbejde, så vi kan være klar
næste gang, der kommer en mulighed for nansiering.

6. Vælgermøde
Alle par er har modtaget invita on l valgmøde d. 11/11 kl. 19-21 i Egnshuset Viemose.
Vi har fået lsagn fra A, B, C, D, F, O, Ø og fælleslisten. Listen fremsendes l bestyrelsen (Flemming)
Der serveres øl og vand indkøbt af Elsebeth, Egnshuset er reserveret, bestyrelsesmedlemmer står for det
prak ske og møder om muligt kl. 18. Henrik Holmer har givet lsagn om at være ordstyrer.
Thomas udformer annonce l Ugebladet for Møn og Sjællandske Tidende og l brug på Facebook og
hjemmesiden. Tidsfrist l ugebladene er 27/10. Indrykning 4/11
Flemming kvi erer l poli kerne og heri meddelelse om, at de bliver opkrævet for de direkte omkostninger.
Vi skal have spørgsmål klar l mødet f.eks.
-

Hvad har poli kerne planer om på ældre og børneområderne

-

Samlet plan for Kalvehave og Omegn, som er centrum i VK

-

Stø e l cykels udvikling

-

Hvad tænker man at Lindholm skal udvikle sig l

-

….

Alle melder lbage med ideer l Flemming, der taler med Henrik om mødeplanen.
Thomas fremsender oplæg fra 2019 om Lindholm

7. Valgmøde
Valget er 16/11. Kommunalvalg, Regionsvalg, Seniorrådsvalg
Vi har mulighed for at uddele yers mv.
Vi har sagt ja l at servere ka e – Claus tager sig af planlægningen.

8. Bestyrelsesworkshop
Det blev beslu et at arrangere en workshop i februar. Thomas er Driver.
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Workshoppen kan skabe oplæg l borgermøde, færdiggøre hjemmesiden og sikre en god proces i
bestyrelsen.
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9. Forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt
Opmærksomhed henledes på forberedelse af bestyrelsesmøderne

10. Min Landsby
Helle har analyseret og forsøgt at beny e app’en.
Nærmere herom på e erfølgende møder.
11. Årskalender
Jens udformer oplæg l næste møde

12. Næste møde også i Egnshuset
Mødeplan: Hver 3 torsdag i måneden
•

18-11-2021 kl. 19:30-21:00: Egnshuset

•

16-12-2021 kl. 19:30-21:00: Den Gule Stald

•

20-01-2021 kl. 19:30-21:00: Egnshuset

•

17-02-2021 kl. 19:30-21:00: Den Gule Stald

•

17-03-2021 kl. 19:30-21:00: Egnshuset

13. Eventuelt
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Intet at bemærke

