
 
 
 
 
Kalvehave den 13. September 2016 
 
 

Bestyrelsens beretning 15. September 2016  
 
Baggrund for ekstraordinær generalforsamling. 
 
- 2 bestyrelsesmedlemmer smækker med døren. 
 
Normalt skal formanden fremlægge en beretning for aktiviteterne siden sidste 
generalforsamling, men i mangel af en formand fremlægger vi her den 
tilbageværende bestyrelses beretning.  
 
Anledningen til afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling er at LKO’s 
bestyrelsesformand Britta Jørholt og sekretær Stig Schæfermann med meget kort 
varsel forlod bestyrelsen lige før sommerferien. Dette skete i sidste halvdel af 
juni. 
 
 
- Begrundelsen for udmeldelsen 
 
Formanden meldte sig ud pr. mail til bestyrelsen og ved at offentliggøre et 
læserbrev i Sjællandske Tidende. Sekretæren meddelte herefter på facebook, at 
han overtog ledelsen, men meldte sig straks efter ud af bestyrelsen.  
 
Begrundelserne for udmeldelsen er - ifølge formanden - stress som følge af en 
borgers retssag mod LKO/formanden og problemer med andre 
bestryrelsesmedlemmers interesser i andre foreninger i lokalområdet. 
Sekretærens forklaring er, at han – på linie med formanden – mener at ”…der 
sidder flere i bestyrelsen med for mange kasketter på.” 
 
Både den tidligere formand og sekretæren er opfordret til at deltage i den 
ekstraordinære generalforsamling, men har ikke ønsket at medvirke. 
 
 
- Bestyrelsesmødet i august 

På baggrund af udmeldingerne holdt bestyrelsen i august et møde for evt. at 
konstituere sig ved indtræden af suppleanterne og finde en ny formand og 
sekretær. Det var på grund af ovenstående påstande ikke muligt at finde en ny 
formand.  
 
 
 
 
 
 



Aktiviteter i perioden april til august 2016 
 
 
- Opfølgning på dialogmødet 

Umiddelbart forud for sidste ordinære generalforsamling afholdt bestyrelsen et 
velbesøgt dialogmøde, som en enig bestyrelse denne gang havde koncentreret 
omkring udviklingen af Kalvehave havn. Fordi havnen ifølge den lokale 
udviklingsplan (LUP’en) er det største potentiale i lokalområdet for en positiv 
udvikling i arbejdspladser og bosætning.  
 
 
- Kommunens tilbagemelding efter dialogmødet 
 
Kommunens tilbagemelding fra dialogmødet er, at man ikke politisk vil medvirke 
til at fremme forhandlinger med staten om køb af Den Gule Stald, men blot 
henviser foreningen til selv at tage kontakt til Byggestyrelsen. Det er klart 
utifredsstillende, idet sådanne kontakter har været afprøvet og er strandet i den 
statslige politik for offentligt udbud af ejendomme. LKO bør fortsat presse på for 
at skabe politisk medvirken til dette, idet det er en vigtig brik i udviklingen af 
havneområdet som helhed. 
 
Til gengæld åbner kommunen op for, at der kan etableres en projektgruppe 
omkring havnens udvikling med deltagelse af de relevante kommunale 
forvaltninger. LKO bør snarest sammen med aktørerne på havnen sikre at denne 
projektgruppe bliver etableret snarest. 
 
 
- Cykelkort 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med kommunen udarbejdet en cykelfolder, som 
beskriver korte cykelture i lokalområdet og området umiddelbart på den anden 
side af Mønbroen. Den er på tre sprog og en mere udførlig tekst kan ses på 
http://kalvehavelokalraad.dk/Cykelruter.html - foreløbig dog kun på dansk. 
Folderen er rettet mod besøgende, gæstesejlere og beboere, som ønsker at 
udforske vores lokalområde. Den giver mulighed for at sammensætte ture af 
varierende længde – formiddag, eftermiddag, 1-2 dage. Folderen kan afhentes i 
”cykelhuset” på havnen og i Lokalbrugsen. Konceptet bør fremadrettet udvikles 
mere interaktivt, evt. i form af en app til mobil og tablet. 
 
 
- Belysning på Mønbroen 
 
LKO har været indbudt til dialog med Vejdirektoratet om den fremtidige belysning 
af Mønbroen. Thomas Finke og tidligere bestyrelsesmedlem Poul-Erik Feldt har 
repræsenteret LKO på møderne i Vejdirektoratet. Vejdirektoratets udgangspunkt 
har været en re-etablering af belysningen i dens oprindelige form. Bestyrelsen 
har præsenteret ønsker om en belysning, som er rettet primært mod cyklister, 
samt en effektbelysning af stålbuen som vartegn for Kalvehaveområdet.  
 
Resultatet af forhandlingerne er blevet, at der nu udarbejdes projektmateriale for 
både Vejdirektoratets oprindelige forslag og for en effektbelysning af buen. Begge 
dele sendes i licitation og det vil derefter kunne afgøres om effektbelysningen 
reelt kan rummes inden for den økonomiske ramme. Hvis borgerne ønsker en 
effektbelysning skal der muligvis suppleres med midler fra kommunale puljer eller 
fonde. En foreløbig henvendelse til kommunens Udviklings- og 



markedsføringspulje er blevet afvist, blandt andet med begrundelse i Dark Sky 
projektet på Østmøn. 

 
 
- Trafikforhold i Kalvehave og Viemose 
 
Bestyrelsen har gjort kommunen opmærksom på de trafikale problemer og der er 
gennemført hastighedsmålinger i Kalvehave og Viemose. 
 
Trafikmålingerne på Kalvehave Havnevej berettiger ifølge kommunen ikke til at 
der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på havnevejen. Man 
erkender dog, at der er særlige oversigtsproblemer i forbindelse med parkering 
og aflæsning/pålæsning af varer ved Lokalbrugsen, og at der evt. kan arbejdes 
videre med et forslag til trafikregulering, som tidligere er fremsat af Bestyrelsen. 
 
Der er sat hastighedsskilte op ved lyskrydset i Viemose/Kalvehave. 
 
 
- Fibernet i lokalområdet 

På LKO’s borgermøde i januar blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på 
at udbrede fibernet i vores lokalområde. Det har været meget svært at få Fibia på 
banen, men det er nu lykkedes. Fibia afholdt et informationsmøde i august i den 
gule stald, hvor der blev redegjort for mulighederne. Der er oprettet en 
hjemmeside http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kalvehave/, hvor man 
kan tilmelde sig og i øvrigt få praktiske oplysninger. 
 
 
- Kalvehave Havnedag 

LKO har støttet afholdelsen af Kalvehave Havnedag den 18. Juni i form af et 
sponsorat på 5.000 kr., ligesom Foreningen Den Gule Stald, Café Den Gule Stald 
og Sejlklubben Ulvsund hver har indskudt 5.000 kr.. Bestyrelsen har endvidere 
været til stede på dagen og promoveret lokalrådet på linie med de mange andre 
aktiviteter på dagen. 
 
Havnedagen er arrangeret af havnebestyrelsen og er et godt eksempel på, at det 
rent faktisk kan lade sig gøre at skabe et samarbejde mellem alle aktørerne i 
lokalområdet, kommunen og lokale sponsorer. Det er tanken at der hvert år skal 
afholdes en havnedag med fokus på aktiviteter omkring vandet.  
 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Vi finder ikke at der i ovenstående aktiviteter er belæg for at påstå, at nogen 
misbruger deres medvirken i andre foreninger til at fremme interesser, som er 
LKO uvedkommende. 
 
Samarbejdsklimaet i LKO’s bestyrelse har gennem længere tid været præget af 
en enkelt borgers rethaveriskhed og personlige konflikter med medlemmer af 
bestyrelsen.  
 
Den nyligt afsluttede retsag mod LKO’ bestyrelse - og stadige henvendelser til 
kommunen om at gribe ind i det lokale arbejde - har tæret på ressourcerne og 
fremstiller Kalvehave i offentligheden som et område, hvor der altid er ballade. 



 
Det må være slut nu, og vi henstiller til, at der nu kan blive arbejdsro for dem, 
som gerne vil gøre et konkret stykke arbejde for at fremme udviklingen i 
Kalvehave og Omegn. 
 
 
Bestyrelsen 
Claus Veje 
Elsebet Christiansen 
Thomas Finke 
 
Suppleanterne 
Stig Eriksson 
Jørgen Grundtvig 
 
 


