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A. Vedtægter aueust 2014.
B. Forretningsorden
C. Retsvirkning ifølge Vordinsborg Kommune
D. Referat bestvrelsesmøde den 4.9,2013 med bevilline af 8.000 kr. til
underskudsdæknins til havnefest den 10.8.2013
E. Referat generalforsamling den 24.4.2014 med eodkendelse af tilskud og
resnskab for 2013. ifr. punkt 3. Desuden tilsidesættelse af forslag om
ændrine af kassererens habilitet.
F. Kvitterine for overførsel af 8.000 kr. til Cafe Den Gule Stald
G. Godkendt reenskab for 2013
H.Referattae..kslrao-rdin€ereeneralf orsamlinedenLS.S20!4meddetat
omkring Kai Flinta og hans forslag om fremsættelse af et mistillidsvotum.
l. Referat fra bestvrelsesmøde den 13.3.2015 punkt 1. Det fremgår, at der var
samarbeidsvanskeligheder med Kai Flinta. oe at mistillidsvotum ikke blev
drøftet på dette møde.
J. Offentlisgiort dagsorden for ordinær eeneralforsamling den 9.4.2015
K. Forslag til mistillidsvotum underskrevet den 27.3.2015 af 3
bestyrelsesmedlemmer oF indgået i formandens mailbox den 29.3.2015.
L. 7 forslag fra bestyrelsesmedlem Kai Flinta indgået den 1.4.2015 i,formandens
ma,il-!-qx

M. Offentliesørelse af de 2 forslae sendt til maillisten os laet på LKO's
hiemmeside den 2.4.2015
N. Formandens beretning for 2014
O. Referat fra generalforsamlingen den 9.4.2015.
P. Udskrift af aftale på mæglinesmøde den 18.9.2014 underskrevet af sagsøger
som bortfalder den 18.10.2014 ifølge saesøsers mail
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Vedtæster for LokalråCet for Kalvehave oe Omeen (LKO)" ausust 2014
$ 1. LKO er oprettet i henhold til Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel. Foreningen
dækker lokalområdet Kalvehave Stationsby, GI.Kalvehave, Viemoseo Langebæk og Balle. Der
kræves ikke særligl medlemskab, foreningens generalforsamlinger, borgermøder og
arangementer er åbne for alle borgere der er bosat i lokalområdet samt organisationer,
institutioner og virksomheder i lokalområdet.
$ 2. Foreningens navn er Lokalrådet for Kalvehave og Omegn. LKOs opgave er at være et
forum for initiativ, dialog, samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgeme og
kommunen om lokale spørgsmål.
Formålet er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og sørge for at få
medindflydelse i anliggender, der vedrører lokalsamfundet.
$ 3. Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse..
$ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle fastboende borgere i
lokalområdet over 18 år har stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde, og ikke ved fuldmagt. .
$ 5. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen
vælges for 2 å:r ad gangen. 3 medlemmer vælges i lige årstal og 2 medlemmer vælges i ulige
arstal. Suppleanter vælges hvert år. Der vælges tillige en revisor + I suppleant.
Hvis et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.
$ 6. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
$ 7. Foreningen hæfter alene med sin formue.
$ S. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. En tredjedel af de fremmødte kan begære
skriftlig afstemning.
$ 9. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i en lokal
avis, på hjemmesiden og ved udsendelse pr mail efter LKOs mailliste. Ordinær
generalforsamling afholdes i april måned med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent, referent * 2 stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
Valg af revisor og en suppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Enhver borger jf. $ 1 kan fremsætte forslag.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og
sekretær. Referatet af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referatet og oplysning
om bestyrelsens konstituering udsendes på hjemmesiden og til borgere, der er tilmeldt
maillisten senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse"
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$ 10. En ekstraordinær generalforsamling kan indkald., uf ffuunderrlUer besty$sen. På
begæring af en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne eller hvis mfrd$ 25 fastboegPborgere
rttittigt ttut anmodet herom med angivelse af årsag, skal formandefindkalde tilEn
ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsler
som for ordinær generalforsamling.
$ 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udfærdiger referat for mødeme, der
godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter kan deltage i
bestyrelsesmøderne. 213 af besgrelsesmedlemmerne er beslutningsdygtige. Ved stemmelighed,
er formandens stemme udslagsgivende.
$ 12. Bestyrelsen indkalder til møde mindst en gang i kvartalet. Møderne indkaldes med
mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelsen sker ved opslag på
LKO's hjemmeside, ved udsendelse af dagsorden til borgere, der er tilmeldt maillisten.
$ 13. Referatfuamødet lægges ud på hjemmesiden og offentliggøres til borgere, der er
tilmeldt maillisten senest 14 dage efter mødet.
$ 14. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
$ 15. Regnskabsåret følger kalenderåret.
$ 16. På to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning om
vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning sker med almindeligt
stemmeflerfal. Det sarnme gælder forslag om LKOs opløsning samt anvendelsen af en eventuel
kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål, eller returneres til de
tilskuds givende myndi gheder.
$ 17. LKOs virksomhed financierers ved tilskud og frivillige bidrag og indtaegler ved
arrangementer. Der opkræves ikke kontingent. Alt arbejde, der ydes i LKO er frivilligt og
ulønnet.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den24.4.2014 og den ekstraordinære generalforsamling den
2e.8.2014.

Kalvehave, den 28 18-2014

På bestyrelsens vegne

Britta Jørholt
formand

?
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FORRITNINGSORDEN FOR BESTYRELSESARBEIDET t Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

ILKo]
KONSTITUERING OG AFHOTDETSE AF BESTYRETSESMøDER
S f. Umiddelbart efter aftroldelse af en ordinær generalforsamling - eller en
ekstraordinær generalforsamling hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens
sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde.

Bestyrelsen aftrolder herefter møder, når et medlem af bestyrelsen eller foreningens
revisor begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom
fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden af det
stillede forslag.
Så

vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde.

INDKALDETSE AF BESTYRETSESMøDER
S

,

Møderne indkaldes skriftliE af formanden med længst muligt varsel.

Med indkaldelsen - eller hurtigst muligt derefter - fremsendes dagsordenen for
mødet samt eventuelt skriftligt materiale til brug for behandlingen af sagerne.
BESTYRELSESMøDERNES TEDELSE OG BESTUTNINGSDYGTIGHED
$ S. Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Den Gule Stald eller andet
sted efter nærmere aftale.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne
$ 2 er bestyrelsen beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er
stede.

til

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at
underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmåI, som kan give mulighed for inhabilitet.
REFERAT

4.

Formanden drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens
forhandlinger og beslutninger.
Af referatet skal fremgå:
S

1.
2.
3.

4.

Hvem erreferent
Hvem har deltaget i mødet
Dagsorden med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige
slmspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen.
Dato for næste møde

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest
muligt * senest 8 dage - efter mØdets aftroldelse.

Referatet godkendes ved bestyrelsesmedlemmernes underskrift på det
eft erfølgende bestyrelsesmøde.
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LKOs LEDELSE
S

5.

Bestyrelsen forestår LKOs ledelse og skal sørge for foreningens organisation

[udvalg).
Udvalgene fastsætter selv deres retningslinier, der efterfølgende godkendes af LKOs
bestyrelse.
Det enkelte medlem af bestyrelsen kan fordre alle oplysninger, der er nødvendige
for opfiildelsen afderes opgaver, herunder eftersyn afregnskabet.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter foreningens forhold
er af usædvanlig størrelse.

Aftaler med medvirkende i arrangementerne der indebærer kontraktindgåelse på
beløb, der overstiger kr. 2.000 fremsendes af formanden til bestyrelsen. Kontrakter,
der overstiger kr. 2.000 skal godkendes af bestyrelsen i henhold til bestemmelserne

is3.
ÅRsnncnsKAB
S 6. Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren og forelægges revisoren så
betids, at årsregnskabet kan udleveres til bestyrelsen senest 3 uger efter
årsregnskabets udløb.

På dette møde behandler bestyrelsen formandens beretning og indstilling
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende
årsregnskab.

til

5 7. Revisoren er forpliSet til at deltage i det møde, hvori bestyrelsen behandler
årsregnskabet og skal udtale sig om, hvorvidt regnskabet indeholder de oplysninger,
der er nødvendige til bedømmelse af årsregnskabet.

8.

Formanden skal drage omsorg for, at alle årets mødereferater er til stede på
ethvert bestyrelsesmøde.
S

Ølne (.6 rØ€/
Britta Jørholt
Claus Lyngby Petersen [CLP@vordingborg. dk]
2. februar 2M51A:27

Fra:

Sendt:

'Britta Jørholt'; Lau Svendsen-Tune
Lisbeth Mogensen
SV: Retsvirkning

Til:
Gc:

Emne:

Hej Britta
Jeg har nu rådført mig hos juridisk afdeling i Vordingborg Kommune, som meddeler at lokalrådenes vedtægter og

forretningsorden kun er gældende for foreningerne ialtså lokalrådene). Vedtægterne har formegentlig en eller
anden form for retsvirkning, mens forretningsordenen (antages) at være bestyrelsens interne aftale om, hvordan
man arbejder som bestyrelse. Nærdemokratimodellen er vedtaget i Vordingborg Kommune, men den har ikke
nogen retsvirkning, da den rnere skal ses som en form for hensigtserklaering og politisk tilkendegivelse om at
involvere borgerne via lokalråd. Der er svært at forestille sig, at man skal kunne trække Vordingborg Kommune i
retten, for ikke at afholde et administrativt stormøde eller iign.
Venlig hilsen
Claus Lyngby Petersen
Udviklingskonsulent og LAG-koordinator
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lmplementering

Breve sendes til

Telefon:51 53 19 17

Vordingborg Kommune

CLP@verclinsberg-dk
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
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: Britta Jørholt lma ilto : britta-joerholt@ post.tele.d k]
Sendt: 2. februar 2015 0B:33
Til: Lau Svendsen-Tune
Fra

Cc: Lisbeth Mogensen; Claus Lyngby Petersen

Emne: Retsvirkning
Tiljuridisk afdeling
I Vordingborg Kommunen.
Der er nogen spørgsmål som ikke egner sig

til Dialogmødet med politikerne.

Retsvirkning
Lokalrådene har nogle vedtægter, en forretningsorden samt nærdemokratimodellen at handle ud fra.

Men hvilken retsvirkning har de tre aftaler?

iitnco,
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REFERAT

BesWrelsesmøde onsdag den 4. september 2013

Tilstede var: Finn Dan Jensen, Dorthe Guldbrsndt, Elsebet Christionsen, JØrgen G. Pedersen og Britta Jørholt.
Afbud fro Marianne Nørlem.

L.

Fra formanden

2.

Lokalrådets økonomi. Der er p.t. 12.847 kr. på kontoen

3.

lnformationer til hjemmesiden herunder offentligt møde den 6. november 2013: Elsebeth skriver

-

indkommen post m.v. Der vor intet videre

på hjemmesiden omkring det offentlige møde den 6. november

4.

Møde Landsbyforum den 23.5.2013: Orientering fra formonden

5.

sta!

hovnefesten.

6.

Status Havnefest: Cafe Den Gule Stald har besluttet, at der ikke afholdes hovnefest næste år.

7.

Kaj Flintas

8.

Møde med kommunaldirektøren den 9. september 2Ot3:. Vi vil meget gerne have et møde med

mailaf 11.8.201"3: Tilorientering

kommunaldirektøren, men datoen passer dårligt. Vi anmoder om et nyt møde

9.

Forslag

til Naerdemokratimodel: Andre lakalråd har svaret kommunen - og vi tilslutter og disse svor.

1,'ln c O, stilc
10. LUP-møde torsdag den 26. september 2013. Hvordan griber vi det an? På mødet fortæller Finn om

udviklingsprojekt i Kalvehave. Elsebeth skriver på vores hjemmeside, og spørger om der er soger

fra

andre dele af Lokalrådets område som har emneL de ønsker medtaget på mødet.

11. Høst marked hos Steen Werning søndag den 6. oktober: Thomas plancher anvendes. Mailtil Steen

Wærning om indendørs stodeplads. Thomas spørges om udørbejdelse af en brochure. Thomas

inviteres til at deltoge, hvis han hor lyst.

.12. Kontakt

til Stege Lokalråd for at diskutere tilhørsforhold vedrørende Lindholm?????: Lokolrådet
t

mener ikke, at vi har ressourcer til at gå ind i et nærmere tilhørsforhold. Hvød mener konmunen?

13. Kommuneplan 2013: Til orientering

1-4. Mødedatoer 04.09., O2.L0.,06.11. {off.) og 05.02.: Finn

finder på et eventuelt emne som kan drøftes

på det offentlige mØde den 6.77.

15. Eventuelt: Donhe foreslår qt der laves et udhængsskob, som kan anvendes til meddelelser m.v.

ætuw

2. oktber

2013

llsebret Christiansen

\DDorthe'
tr\tcrit($
fqg.{t*d

Finn

Da

Jensen

/

itta

"".

o*tP
Jørhol-t
4

?,

3t0(,,1:,sidL

Referat af ordinær generalforsamling for Lokalrådet for Kalvehave og omegn {LKO}torsdag den 24. april
2Ot4k.19:00 iDen Gule Stald, Kalvehave Havn.
Der er mødt27 stemmeberettigede borgere. 2-3 deltagere forlader generalforsamlingen inden punkt 4.
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslår Poul Christensen som dirigent. Vælges ved akklamation.
Bestyrelsen foreslår Marie-Johanne Rønsholt som referent. Vælges ved akklamation.
Thomas Finke og Dorte Guldbrandt stiller sig

til rådighed som stemmetællere.

Vælges ved akklamation.

Dirigenten takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet den er
annonceret i Sydsjællands Tidende onsdag den 2. april2OI4, på hjemmesiden og ved udsendelse pr mail

efter LKO's mailliste.
Kaj Flinta (KF) har gjort indsigelse mod ændring af dagsordenen både i flere mails og skriftligt afleveret

til

dirigenten d d. Forslaget går ud på at suspendere generalforsamlingen, da der er ændret i dagsordenen, og
indkalde til en ny generalforsamling.
Formanden, Britta Jørholdt, begrunder sin ændring af dagsordenen og beklager, at hun har begået en

procedurefejl.
Der stemmes ved håndsoprækning om generalforsamlingen skal gennemføres med dagsorden som

beskrevet i vedtægterne. 26 stemmer for, 1 stemme imod.
Dirigenten forbeholder sig sin ret til at gennemf6re generalforsamlingen, trods KF's protest.
2. Formandens beretning: Godkendes af forsamlingen uden kommentarer. Kan ses på:
ka

lvehavek:ka I raad.dk.

3. Forelæggelse af regnskab og budget tilgodkendelse. Se regnskab på: kaivehavelokalraad.cjk

til Musikcaf6en. Dette
begrunder kassereren med, at beløbet var til delvis dækning af et massivt underskud forårsaget af forøgede
udgifter i forbindelse med havnefesten den 10. august. Havnefesten var et samarbejde mellem LKO og Caf6
Poul-Erik Feldt opponerer imod, at der i 2OI3 er brugt kr. 8.000,00 som tilskud

Den Gule Stald (Musikcaf6en).

Bjørn Ramnæs anmærker posten udgifter ved møde, og foreslår, at deltagere betaler f eks. Kr. 10,00 for

kaffe, brød m. m..
Det oplyses, at der er brugt penge til forplejning ved oprensning af tang fra stranden.
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4. lndkomne forslag: Forslagsstillere:
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Poul-Erik Feldt: Forslag til vedtægtsændringer for LKO. Se alle forslag med begrundelser på
ka lve have lo ka I raa d.d

l<

Forslag 1. t 5 g slettes ordene "Den Gule Stald og", så paragraf 3 kommer til at lyde således: Foreningens

hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse.
Forslaget tiltrædes med 18 stemmer for og 2 stemmer imod.
Forslag

2.

I 9 4 ændres teksten i sidste punktum

til følgende ordlyd: Alle fastboende borgere i lokolområdet

over 78 år hqr stemmeret og er valgbare. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved

fuldmagt.
Forslaget vedtages med 11 stemmer for, L0 stemmer imod, 3 undlader at stemme.
Forslag 3. I 55, 3. punktum ændres teksten

til følgende ordlyd: 3 medlemmer vælges i lige årstal, og 2

medlemmer vælges i ulige årstal.
Forslaget tiltrædes med

21-

stemmer for.

Forslag 4. I 59 tilføjes'en ny tekst i sidste afsnit efter beskrivelsen af konstitueringsprocessen med følgende

ordlyd: Kassereren må ikke samtidig bestride kassererposter i andre foreninger med tilknytning eller
sa m a rbejdsre

lation er til LKO.

Forslaget forkastes med 7 stemmer for og

1"3

stemmer imod.

Forslag 6: 1510 tilføjes en ny tekst efter ordet "bestyrelsesmedlemmer". I 2. linje: eller hvis mindst 25

fostboende borgere skriftligt hqr anmodet herom med ongivelse af årsag.
Forslaget tiltrædes med 18 stemmer for og 2 stemmer imod.
Forslag 6: I 5 15 ændres ordlyden

til følgende: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Forslaget vedtages med 24 stemmer for.
Disse vedtægtsændringer udløser en Ekstraordinær Generalforsamling. Tid og sted annonceres senere.

Kaj Flinta stiller følgende forslag.
Punkt A. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen for Foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
(LKO) at indkalde
ka lve

til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes S10 med flg .dagsorden:

se venligst:

haveloka lra ad.d k

Forslaget forkastes med 1 stemme for og 18 stemmer imod.
Punkt B. Generalforsamlingen udtaler kritik af Vordingborg kommunes rolle og fremgangsmåde ved
nedlæggelsen i 201-3 af "Brugerstyrelsen for Den Gule Stald, Kalvehave Havn" v. formanden Leif
Christiansen, og går over

til næste punkt

på dagsordenen.

Forslaget forkastes med l" stemme for og 18 stemmer imod.

l,ttl C,[, stdt3
5. Valg

til bestyrelse

Følgende er på valg

og 2 suppleanter:

til bestyrelsen.

Britta JØrholdt, ønsker genvalg
Finn Dan Jensen, ønsker genvalg med forbehold.

Marianne N6rlem, ønsker ikke genvalg
Dorte Guldbrandt kan, i henhold til vedtægterne, ikke længere vaere bestyrelsesmedlem, da hun for 7 mdr.
siden er flyttet ud af LKO' s dækningsområde. Dorte bevarer sin tilknytning

engagement

i

til Kalvehave qua sit

Caf6 Den Gule Stald.

Finn Dan Jensen tilkendegav under debatten, at han ikke ønsker genvalg.
Thomas Finke og Torben Folke Månsson har meddelt, at de ønsker at stille op til bestyrelsen, men trækker
sig, da ingen af dem ønsker at deltage i overdreven jura og mudderkastning.
Kaj Flinta, Tine Rasmussen og Poul-Erik Feldt stiller op

til bestyrelsen uden modkandidater og bliver valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Britta JØrholdt, genvalgt
Elsebet Christiansen

Tine Rasmussen, nyvalgt
Kaj Flinta, nyvalgt

Poul-Erik Feldt, nyvalgt
Bestyrelsen konstituerer sig torsdag den 8. maj.
Valg af suppleanter:
Jørgen Grundtvig Pedersen, (ikke til stede), ønsker genvalg.

Kenneth Eriksson, (ikke til stede), har ikke givet tilbagemelding.
BjØrn Ramnæs stiller op som1. suppleant.

Jørgen Grundtvig vælges til 2. suppleant.
6. Valg af revisor: Bruno Olsen modtager genvalg. Vælges.
Valg af revisorsuppleant

:

Folke Petersen modtager genvalg. Vælges.

7. Eventuelt: Nye borgere efterlyser information om hvad der foregår i lokalområdet.
'Tine Duelund Andersen lavede en folder om lokalrådets arbejde. Den er velegnet til nye borgere.

fortnt)

(
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Der er flere deltagere, der kritiserer dels den ubehagelige tone og dels den meget synlige personhetz,
denne generalforsamling er gennemsyret af.
Referent.

Marie-Johanne Rønsholt
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Posteringsoplysning
Dato : 05.09.2013

Konto : Lokalrådet for Kalvehave 09 omegn
Tekst ; Bankoverf. lilskud cafedengules
Beløb : -8.000,00
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Kategori : Ikke kategoriseret
Du kan Flytte hele posteringen til anden kategori, eller fordele posteringen over flere kategorier.
Vælger du 'Skjult' under hovedkategori, vil posteringen eller del af posteringen ikke blive medregnet
Forbrugsoverblik.

Beløb

Hovedkategori

Underkategori
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Referat af Ekstraordinær Generalforsamling i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
Torsdag den 28. august kl. 19:00 i Den Gule Stald.
1..

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Torben Folke Månsson , som vælges ved akklamation.

Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Marie-Johanne Rønsholt, som vælges.

Valg af stemmetællere: llse Frydensberg og Jesper Tofte foreslås og vælges.

Dirigenten takker for valget og fastslår, at den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, samt
at der er mødt 2L borgere, hvoraf 20 er stemmeberettigede. Afstemning vedtages at skulle foregå ved
håndsoprækning.
2. Anden behandling af forslag

til vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 24.O4.2At4. lfr.

Vedtægternes g 16.
Forslag 1: I S 3 slettes ordene "Den Gule Stald og", så 5 3 kommer til at lyde således: Foreningens hjemsted
er den til enhver tid fungerende formands adresse.
Forslaget vedtages

Jnrtettigt

med 20 stemmer.

Forslag 2: I S 4 ændres teksten i sidste punktum tilfølgende ordlyd: Alle fastboende borgere i lokalområdet
over 78 år har sternmeret og er valgbare. Der ksn kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved

fuldmagt.
Forslaget vedtages med 19 stemmer for og L stemme imod.
Forslag 3: I 5 5, 3. punktum ændres teksten til følgende ordlyd: 3 medlemmer vælges i lige årstal, og 2

medlemmer vælges i ulige årstal.
Forslaget vedtages med 20 stemmer.
Forslag 4: Ud_går, da det ikke blev vedtaget på den_ordinære generalforsamling,'

Forslag 5: ! 5 10 tilføjes en ny tekst efter ordet "bestyrelsesmedlemmer" i 2. linje: eller hvis mindst 25
fastboende borgere skriftligt har anmodet herom med angivelse of årsag.
Forslaget vedtages med 20 stemmer.
Forslag 5: I 5 15 ændres ordlyden til følgende: Regnskobsåret følger kqlenderåret.
Forslaget vedtages med 20 stemmer.
3. Eventuelt:
Poul-Erik Feldt fra bestyrelsen præsenterer et banner og Lokalrådets nye folder, samt opfordrer til,

at borgerne skriver sig på maillisten og også giver naboen en folder.
Der vil blive indkaldt

til Borgermøde den 25. september.

Qtm c

Å1,,t

rdt

Marianne Nørlem gør opmærksom på, at sommerhusejere, der ikke er fastboende, er "lukket ude"
af Lokalrådet.
Problematikken tages med i Lokalrådets bestyrelses overvejelser, hvis det viser sig at være relevant.
Formand Britta JØrholt takker BjØrn Ramnæs og Poul-Erik Feldt for deres arbejde med banner og

folder.
Der er en kommentar vedr. mailadresser, der ikke kan fungere som eneste kommunikation, da de

udgår/skiftes, og folk ikke giver besked herom.
a

Marie-Johanne Rønsholt opfordrer til, at e mails sendes ud som

a

Thomas Finke: Maillisten bør opretholdes. Som supplement kan man oprette en Facebook profil,

BCC.

ligesom man bør intensivere og holde fast i måden at sende mails ud på.
Kaj Flinta bakker op om Thomas' forslag. Desuden vil Kaj gerne deltage i en redaktionsgruppe.

Britta Jørholt: Er meget vred over, at Kaj Flinta har sendt sine synspunkter ud til borgerne via
Lokalrådets mailliste. Der gøres opmærksom på, at det er sket uden den øvrige bestyrelses accept
og viden. Det bemærkes, at Kaj Flinta har deltaget i et af fem bestyrelsesmØder. Formanden giver
udtryk for, at samarbejdet er problematisk.
Her stopper dirigenten formandens indlæg.

til det første møde, og at han ikke ønsker at deltage
møder, der foregår i formandens hjem. Desuden skal bestyrelsesmøderne være offentligt
Kaj Flinta fortæller, at han meldte afbud

i

tilgængelige.
a

Bruno Olsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, f eks, at bestyrelsen holder lukkede

møder, men selvfølge ig å bne gene
I

a

ra

lfo rsa m I i nge r.

Britta Jørholt og Poul-Erik Feldt mener ikke, at bestyrelsen, som Kaj Flinta påstår, begår
ulovligheder. Britta efterlyser henvisning til lovtekst og paragraffer. Det oplyses, at suppleanterne
også deltager i bestyrelsesmøder.

Dirigenten opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med med tolkningfiorståelse af
nærdemokratimodel len.

\:

r Kai Flinta. hvad han har imod loka
det. Dette ønsker Kai Flinta ikke at svare på, men

I

ekstraordinær generalforsamling med et misti llidsvotum.

Dirige
a

Folke Petersen

siden han hele tiden bekr

at der indkaldes til en

stopper diskussionen om gamle konflikter.
Thomas Finke roser Lokalrådets arbejde.

Kl. 19:40 takker dirigenten

for ro og orden, og formanden takker dirigent, referent, bestyrelse og de

fremmødte.
Torben Folke Må nsson/di rigent
Marie-Johan ne Rønsholt/referent
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Referat af

Bestvrelsesmøde i LKO den 13.03.2015. kl. 16.00 på formandens adresse
Fremmødte: Britta lørholt, Elsebet Christiansen, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt.
Kaj Flinta.
Fraværende: |ørgen G. Pedersen.
Referent: Poul-Erik Feldt.

Afbud:

Dassorden:
1..

Samarbeidsproblemer.
Udgangspunktet er de vanskeligheder, den øvrige bestyrelse har haft med Kaj Flinta i det
forgangne år, og som bl.a. medførte, at der af nu tidligere bestyrelsesmedlem Tine Rasmussen, og uden den øvrige bestyrelses viden. blev arrangeret et "mæglingsmøde" den 18.
september 201,4 med deltagelse af udviklingskonsulent Claus Lyngby Petersen fra Vordingborg Kommune.
Mødet resulterede i tilsyneladende enighed om den fremtidige samarbejdsform, som blev
underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Men efterfølgdnde meddeler Kaj Flinta pr. mail den 18. okt. 2014 bl.a., at han anser mæglingsmødet med Claus Lyngby Petersen som bortfaldet, og at hans fremtidige henvendelser til LKO vil ske gennem Poul-Erik Feldt som fungerende sekretær!
Dette er blot et af mange eksempler på dårlig opførsel af Kaj Flinta, hvorfor dette ikke kan
fortsætte, og konklusionen blev derfor, at problemet må løses på den kommende generalforsamling i LKO.

Planlægning af generalforsamling den
lokale er bestilt.
Ingen bemærkninger

3.

O9.O+.7.OL5 i

Viemose Forsamlingshus

-

til dette punkt.

til dagsorden behandles

og godkendes. Dirigent og referent vælges.
Annoncering i Sydsiællands Tidende, hiemmeside, LKo-mailisten og Facebook-

Forslag

siden. Indkøb.
Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået. Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt
Ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så den fremlagte dagsorden ændres derfor således,
at det ved navns nævnelse fremgår, hvem der er på valg hvem der ønsker genvalg og
hvem der ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Der bliver behov for 2 nye bestyrelsesmedlemmer + L ny bestyrelsessuppleant.
Britta har spurgt lørgen Grundwig Pedersen og Folke Petersen om de vil genopstille, og
har fået ja. Elsebet har spurgt Bruno Olsen, og har fået ja.
Torben Folke Månsson vil blive foreslået som dirigent, og Poul-Erik Feldt vil blive foreslået
som referent, hvis der ikke findes en anden inden generalforsamlingen.
Det af Poul-Erik udarbejdede forslag til annonce i Sydsjællands Tidende blev godkendt
med en tilføjelse af LKO's mailadresse.

4.

Regnskab kopieres uden budgettal. Regnskab ogberetning må ikke offentliggøres,
før de er godkendt/behandlet på generalforsamlingen.
Elsebet udleverede et revideret og underskrevet regnskab for 2AU.

ØimC L.
5.

Forslag

€rc{t, fu

til budget 2A15. Ifølge vedtægter skal der ikke godkendes noget budget på

generalforsamlingen.
Britta udleverede et forslag til budget for 20L5, der blev godkendt efter et par ændringer.

6.

Status på økonomien d.d.
Elsebet oplyste, at tilskuddet for 201-5 fra Vordingborg Kommune på 18.000 kr. er modtaget, og at beholdningen d.d. er på 20.704,- kr.

7.

Evaluering af Dialogmøde den 10.03 .2OL5.
Mødet blev kort omtalt. Der var 41, fremmødte borgere + 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Referatet af mødet afuentes inden den 25. ds.

8. Viemose

Forsamlingshus. Orientering fra udvalg om møde 04.03,2015.
Britta orienterede om mødets forløb, hvor konklusionen bl.a. blev, at bestyrelserne i de
kommunalt ejede forsamlingshuse skulle svare tilbage til KlF-forvaltningen senest den 1-4.
marts 20L5, om hvorvidt man ønsker at overtage (købeJ deres respektive huse eller ej.

9.

Opfølgning af besøg på Kompetancecentret.
Britta, Elsebet og Bjørn orienterede om deres besøg på Kalvehave skole den26.02.2015,
og kunne bl.a. oplyse, at der pt. er 55 elever og 40 ansatte.

l-0.

Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Ovenstående referat er godkendt den

'&#*1::#
vf

Britta

Jørholt

$ry

- 2015.

F*r,F€*=
Elsebet

Christiansen

d- /L|r.l Øt
Poul-Erik Feldt

/

Bjørn Ramnæs

/

Øit,
I

r.",
Sendt:
Tit:
Emne:

Poul-Erik Feldt ffeldt@dlg mail. dkl
19. marts 201513:01
Britta Jørholt
VS: Referat at møde den 13.03.2015.

Tilorientering.

Fn:

Bjørn Ramnæs lrnaifto : meqin.viki

ng @qma i l.com

SerdE 19. marb 2Ot5 tZ:t2
Til: Poul-Erik Feldt
Emne: Re: Reftrat af mØe den 13.03.2015.

]

Referat godkendt.

mvh

Bjørn
Den 19. marts 2015 k1.,10.49 skrev Poul-Erik Feldt <&ldt@dlgnqAd.dk>:

Hej alle.
Vedhæftet finder I referatet fra bestyrelsesmødet i LKO den 13. marts 2015.
M.v.h.,

Prui-Er-ik Fetdt

O gjuro Ramnæs
Kalvehave Havnevej 35
DK 477 t Kalvehave Denmark
Telephone: +45 2616 0880
NY MAIL: megin.viking@gmail.com
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Lokalrådet for Kalvehave og omegn

%,

$f

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 9.4.2015 kl. 19.00 iViemose Forsamlingshus

Dagsorden

1.

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2.

Formandensberetning.

3.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering.

4.

lndkomne forslag.
f

5.

Valg

til bestyrelse og 2 suppleanter: Der skalvælges 2 bestyrelsesmedlemmer {ulige år).

På valg er Poul-Erik Feldt

(genopstiller ikke) og Elsebet Christiansen (genopstiller). Bjørn

Ramnæs, som ikke er på valg, Ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af 2

suppleanter: Jørgen Grundtvig Petersen {genopstiller)

6.

.

Valg af revisor og en suppleant. Bruno Olsen genopstiller som revisor og Folke Petersen

genopstiller som suppleant.

7.

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skalvære formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen. Mailadresse: britta-ioerholt@ post.tele.d k.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

LKO's hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.d k

QI|AC VX,, Src/< I
Mistillidsvotum til Kai Flinta (KFl.
Det skal ingen hemmelighed være, at der har været store samarbejdsvanskeligheder mellem Kaj
Flinta og et flertal i bestyrelsen. Generalforsamlingerne hhv. den24.4. og 28.8.2014 har været
ubehagelige - og KF har begge gange været årsagen. Referaterne kan ses på hjemmesiden.

ekstraordinære generalforsamling den 28.8.2014 spørger en borger KF, hvad han har imod
lokalsamfundet, siden han hele tiden bekriger det. Dette Ønsker KF ikke at svare på. men opfordref til, at der indkaldgs til en nv ekstraordinær seneralforsamline med et mistillidsvotum. Og
dette forslag vil undertegnede så følge på den ordinære generalforsamling den 9.4.2015.
På den

-

Begrundelse

o

LKO har

bl.a.

afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvoraf

KF har

deltaget i de 3. Den 15.5., L8.9. og 16.10.

o

Allerede inden det første bestyrelsesmøde den 8.5.L4, som KF ikke deltog i, bruger han sin private Facebook-side "Bevar Kalvehave" til udbredelse af afholdelse af en havnefest muligvis
med underskuUsgarantifra LKO. På bestyrelsesmøde den 1"5.5.2014, som KF deltager i, beslutter et bestyrelsesflertal på 4 personer, at KF ifremtiden kan skrive hvad hon vil privat, men ikke
må onvende LKO's navn eller orientere om LKO's drrangementer uden at dette er godkendt of
bestyrelsen/formanden. Der må ikke opstå nagen som helst tvivl om, hvad LKO står for. Dette
er ikke overholdt.

o

juni 2014 starter så KF's protester mod LKO's tilskud på 8.000 kr. til Havnefesten i
2013, som han mener er et lån. Tilskuddet er godkendt på et LKO bestyrelsesmøde den
4.9.2013. Det blev debatteret på generalforsamlingen den 24.4.201.4 hvor regnskabet blev
godkendt. KF deltog selv i generalforsamlingen. En kommunal embedsmand har oplyst, at LKO
ikke har gjort noget ulovligt, da beløbet er anvendt til et arrangement som er til gavn og glæde
for borgerne i området. Men det vil KF ikke acceptere, han vil have pengene tilbagebetalt af
Cafe Den Gule Stald. Flertallet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte en regnskabspost, som er debatteret og godkendt på en generalforsamling.

o

problemer med kassererens habilitet. Men i udskrift af referat fra generalforsamling
den24.4.2014 står: Forslag: Kassereren må ikke samtidig bestride kassererposter i andre foreninger med tilknytning eller samarbejdsrelationer til LKO. Forslaget forkastes med 7 stemmer
for og L3 stemmer imod. Bestyrelsen kan ikke tilsidesætte en generalforsamlingsbeslutning.

o
o

o

I mail 3.

Så har KF

KF har den 27.8,2014

anvendt LKO-maillisten uden bestyrelsens tilladelse.

Den I8.9.14 har der, på foranledning af et nu tidligere bestyrelsesmedlem, været afholdt mæglingsmØde sammen med Claus Lyngbye Petersen fra Kommunen. Der blev underskrevet en aftale og dagen efter sender KF en mail til CLP med foto af aftalen og skriver, at mailen er sendt
til LKO's bestyrelse med undtagelse af formand Britta Jørholt. Hvor blev samarbejdet af?
På samme møde

forlader et bestyrelsesmedlem mødet og meddeler samtidigt at hun trækker

sig ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig dernæst med 1. suppleanten. KF mener at
hun kun kan udtræde på en ekstraordinær generalforsamling. Dette er flertallet ikke enige i.

Ø,LnC 4,

S

Siden den 18.1-0.2014 har KF valgt at boykotte formanden ved at sende alle sine mails

rct L
til

LKO

til

sekretær Poul-Erik Feldt, som så skalvideresende dem.

lmail af

iforbindelse med et kravom aktindsigt, har KFskrevettil borgmester, kommunaldirektør, kulturdirektør m.fl. ot han er uden ønsvqr for øt han ikke ved noget om Viemose
Forsomlingshus. Hvis man møder op til bestyrelsesmøderne, kan man få alle de oplysninger,
man ønsker. Bestyrelsesmøder afholdes ved personligt fremmgde og ikke pr. mails til kommunen. Dagsorden og referater bliver sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. lnkl. KF.
12.1..15,

Undervejs kan det konstateres, at KF går sine egne veje. Han henvender sig til kommunen,
(herunder borgmester, kommunaldirektør m.fl.) og foreninger om at få udleveret dokumenter
og få aktindsigt m.v. Han oplyser, at han henvender sig som privatperson, men meddeler samtidig, at han er rnedlem af LKO's bestyrelse. Med undren læser vi i mail 26.t.LS til borgmester
m.fl. at han foreslår sig selv som medlem af en havnebestyrelse på LKO's vegne.
Da der ingen sammenhæng skalvære mellem KF's private Facebook-profil og LKO, beslutter
flertal i LKO at oprette sin egen Facebook-profil. Og så indløber nye mails fra KF.

o

et

Det sidste skud på stammen er, at LKO i en mail får oplyst, at KF er i gang med at arrangere et
velkomstarrangement for flygtninge i forbindelse med vores dialogmøde den 10.3.15. Her
henvender han sig også til politikerne, men den undrende øvrige bestyrelse er ikke blevet hørt
inden.

henvender sig pr. mail til kommunen, forskellige personer og foreninger og samtidig sender
kopi til LKO's bestyrelse inkl. det afgåede bestyrelsesmedlem, men ikke tilformanden, er illoyalt
overfor den øvrige bestyrelse. Som så ikke bliver hørt forinden.

At

KF

Det er ikke vores holdning, at LKO skal agere politi. De foreninger som vi skal samarbejde med består af frivillige som ikke skal chikaneres af et medlem af LKO's bestyrelse. Det giver ikke basis for
et fremtidigt tillidsfuldt samarbejde med LKO. Ligesom KF's ustandselige krav om aktindsigt om
dette og hint heller ikke er fremmende for et samarbejde med kommunen.
Disse arbejdsforhold, hvor man hele tiden bekriges af et bestyrelsesmedlem, der går sine egne veje udenom bestyrelsen og boykotter formanden, kan selvsagt ikke fortsætte. Et bestyrelsesflertal
fremsætter derfor dette mistillidsvotum til Kaj Flinta med krav om, at han omgående forlader be-

styrelsen" Alternativet er naturligvis, at Britta Jørholt udtræder af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er LKO's højeste myndighed og derfor må den tage stilling til om KF's eget
forslag til et mistillidsvotum, som ovenfor nævnt, skal følges.

Kalvehave,

a"n Å "/s ' -2 a' t

Elsebet Chrlstiansen

{

Poul-Erik Feldt

Britta Jørholt

Ail"n(
Britta Jørholt

I

rholt [britta-joerholt@post.tele. dk]

Fra:

Britta

Sendt:

29. marts 2015 11:38

tit,

Cc:

Emne:
Vedhæftede

filer:

Jø

britta-joerholt@post. tele. d k
feldt@dlgmail.dk; echr@mail.dk
U nderskrevet m istillidsvotum
Mistillidsvotum Kaj Flinta.docx

Til formanden for Lokalrådet for Kalvehave og Omegn.

vedhæftede filflertallets Mistillidsvotum til Kaj Flinta som bedes behandlet på
Den ordinære generalforsamling den 9.4.2015.
I

Med venlig hilsen

Erittø Tørfroft
Søvenget 7

4771 Køfuefrave
Øenmør{

9Lo6it

+45 40 53 86 07

K',Stct-3
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fra Kai Flinta

Forslag nr.l
Til beslutning iht. Vedtægternes $ 9,4.:
på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):
"Generalforsamlingen udtaler kritik af offentliggørelsen af :
A.
Et såkaldt "resume" indlæst på Foreningens hjemmeside af Bestyrelsesmøde i LKO den 18.09.2014,
kl. 19:00 i Den Gule Stald
UDEN forudgaende godkendelse fra det i dokumentet omtalte bestyrelsesmedlemu sekretær Tine
Rasmussen,
- og udtaler ligeledes kritik af offentliggørelse sanlme sted UDEN forudgående godkendelse fra
forslagsstiller og fra samme Tine Rasmussen, der begge omtales, af :

B.
Et referat fra bestyrelsesmøde den 13. Marts 2015, referatets pkt. 1 om "samarbejdsvanskeligheder"
og "dårlig opførsel".
Forslag nr. I
til beslutning iht. Vedtægtemes $ 9,4.:
på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):

"Generalforsamlingen udtaler kritik af at Formanden i sit hverv :
A.
- I forhold til forslagsstiller og bestyrelsesmedlem Tine Rasmussen - med Kommunens nedennævnte
formulering - har tilsidesat ".. de mest elementære demokratiske spilleregler." og i en periode op til
borgermødet den 17. Jan.2015 - bevidst og åbenbart med forsæt til at udelukke forslagsstiller fra
bestyrelsesarbejdet - har fiernet forslagsstiller fra foreningens postliste.
Begrundelsen for forslaget:
Fremgår af citatet fra email af 23. Jan.20t5 ( i uddrag ) fra Vordingborg kommune til forslagsstiller
( citat ):
- ( ...) 'oVi er meget opmærksomme på situationen i Kalvehave, og ikke mindst nu hvor Plan skal til
at gennemføre sit potentialeprojekt ude hos jer, hvor det er afgørende at der er valide
samarbejdspartnere. Vordingborg Kommune kan ikke se gennem fingre med - og tilsidesætte de mest
elementære demokratiske spilleregler. Og det er de spilleregler, vi har bedt formanden om at
overholde. Dvs. at når du er valgt ind i bestyrelsen på demokratisk vis, så kan man ikke øve
selvjustits og fierne dig fra den distributionsliste, der på bestyrelsen. Når Vordingborg Kommune
sender materiale til lokalrådene, så fremsendes det til formanden, og Kommunen er afhængig af, at
det herefter videresendes til hele bestyrelsen, og ikke kun til særligt udvalgte!"( citat slut )
B.
Generalforsamlingen udtaler - med samme, anførte begrundelse som Kommunen - kritik af at
Formanden for foreningen har fiernet bestyrelsesmedlem, sekretær Tine Rasmussen fra nævnte
distributionsliste.
C.

Generalforsamlingen udtaler ligeledes - med samme, anførte begrundelse som Kommunen - kritik af
at Formanden - i forbindelse med fiemelsen af forslagsstiller fra foreningens distributionsliste - uden
kopi til forslagsstiller i 2015, har sendt en række mails med miskrediterende indhold om
forslagsstiller til flere modtagere - herunder Kommunens havnechef, administration og politikere.
Kilde: Aktindsigt.

ØiloC/,,grCe_Z
D.
Generalforsamlingen udtaler ligeledes - med salrune, anførte begrundelse som Kommunen - kritik
af, at Formanden for foreningen den 28. Maj 2014 i et emailsvar til bestyrelsen og forslagsstiller
meddeler ( citat ):
"...Og den besked du forlanger omkring Elsebets kassererpost, vedkommer ikke bestyrelsen...(...) " (
citat slut )
Supplerende begrundelse :
Nærdemokratimodellen og almindelig dansk foreningsret kræver åbenhed !
Der findes INTET forhold vedr. Foreningens anliggender, som ikke vedkommer bestyrelsørs
medlemmer.
Hvis bestyrelsesmedlefitmerne skal leve op til ansvaret, kræves åbenhed om alle foreningens forhold
- også om sådanne, der muligvis ikke har været oplyst forsvarligt på en forudgående
generalforsamling.

Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen."
Forslag nr. 2
til beslutning iht. Vedtægternes $ 9, 4.:
på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):

"Generalforsamlingen opfordrer foreningens bestyrelse til at opsige den "postordning", som pr. 18.
Oklober 2014 måbetragles som indgået mellem foreningens sekretær og forslagsstiller."
Begrundelse:
"Postordningen" indebærer, at forslagsstillers post til foreningen - herunder c.c.mails - sendes til
sekretæren, hvilket er sædvane i mange foreninger.
"Postordningen" er den enkle løsning på det "samarbejdsproblem", der omtales under pkt. 1 i det
offentliggjorte referat af bestyrelsesmødet den 13. Marts d.å.
Forslagsstiller har ikke tidligere modtaget indsigelse mod "postordningen", som derfor er betragtet
som godkendt.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen."
Forslag nr. 3
til beslutning
Generalforsamlingen gar herefter over til næste sag på dagsordenen.
Forslag nr. 4
til beslutning iht. Vedtægternes $ 9,4.:
på generalforsamling den 9. April 2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )

:

Der foreslås fl g. tydeliggørende vedtæEsændring:
I den gældende $ 1 , 2. Punktum tilføjes:
" Et lokalråd er defineret som et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for engagerede borgere i det
enkelte lokalområde.
I den gældende $ 1, 3. Punktum om dækningsområde indsættes
" Lindholm ø".

Efter vedtagelse på generalforsamlinger i Foreningen vil bestemmelserne
således:

i

$

, 1 punktum m. fl. lyde
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"LKO er oprettet i henhold til Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel.
Et lokalråd er defineret som et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for engagerede borgere i det
enkelte lokalområde.
o'Foreningen
dækker lokalområdet
Kalvehave Stationsby, Gl. Kalvehave, Viemose, Langebæk, Balle og Lindholm ø."
grundelser for forslaget :
Ad2. Punktum:
Lovgrundlaget er Nærdemokratimodel 2013, hvor det med tilføjelsen gøres fydeligt, at kravet om
"åbenhed" har forrang for vedtægternes $ 8. Det kan undre, at dette er påkrævet.
Tydeliggørelsen har dog vist sig nødvendig, se begr,undelsen for forslag 1 og 3 og Vordingborg
kommunes citerede udtalelse af 23- Jan. 2015 om "situationen i Kalvehave."
Et lokalråd er defineret på en måde som ikke giver hjemmel til - som sket - at nægte et mindretal i
LKO=bestyrelsen adgang til at fremføre særstandpunkter i mødereferater eller = som sket. at ændre i
et af bestyrelsesmedlemmet, sekretær Tine Rasmussens referater uden underretning til sekretær eller
øvnge medlemmer af mindretallet.
Begrundelse Ad 2. Punlfum:
Med Kommrrneplan 2013 besluttede kommunalbestyrelsen atfølge forslag i høringssvar fra Kaj
Flinta om at indlemme Lindholm ø i Kalvehave lokalområde.
Lindholm ø nævnes som dækningsområde i Foreningens nyhedsbreve, og udvidelsen bør allerede
derfor indarbejdes i vedtægterne.
Be

Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen."
Forslag nr. 5
til beslutning iht. Vedtægternes $ 9,4.:
på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
Der foreslås flg. vedtægtsændring:
Den gældende bestemmelse i $ 1, 3. Punktum om adgang til deltagelse i LKO's
generalforsamlinger, borgermøder og ilrangementer ændres til flg. ordlyd:

"Der kræves ikke særligt medlemskab for at deltage i foreningens borgermøder og arangementer,
som er åbne for alle interesserede. Borgero, der er bosat i lokalområdet samt borgere, der ejer, lejer
eller bruger en flexbolig eller et sommerhus i lokalområdet, eller som efter dirigentens wrdering har
anden væsentlig tilknytning til lokalområdet, har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger.
Samme ret har repræsentanter fra enhver organisation, institution og momsregistreret virksomhed i
lokalområdet."
Begrundelse for forslaget:
Forslagets første led om adgang vil fremadrettet kun være en lovliggørelse af det, der faktisk foregår
ved foreningens affangementer. Større åbenhed vil måske kunne fremme interesse for lokalområdet
og tilfly'tning"
Forslagets andet led om ret til adgang er den naturlige følge af Kommunens flexboligordningu der i
Kalvehave lokalområde omfatter alle boliger.
Flere boliger i Kalvehave er allerede handlet på baggrund af flexboligordningen.
På den personlige facebookside på facebook.com/kalvehave.dk er der modtaget opslag med
tilkendegivelse af interesse fur forslaget fia biugerne.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen."
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Forslag nr. 6
til beslutning iht. Vedtægternes $ 9, 4. på generalforsamling den 9. April 2015 i foreningen
Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
Der foreslås flg. vedtægtsændring:
Den gældende bestemmelse i $ 4 om stemmeret og valgbarhed på LKO's generalforsamlinger
ændres tilflg. ordlyd:
"Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle fastboende borgere i lokalområdet
over 18 år har stemmeret og er valgbare.
Desuden har borgere over l8 år, der ikke er tilmeldt Folkeregisteret som bosiddende i lokalområdet,
men som ejer, lejer eller bruger en flexbolig eller et sommerhus i lokalområdet, eller, som har anden
væsentlig tilknytning til lokalområdet, stemmeret og valgbarhed på Foreningens møder og
generalforsamlinger. Samme stemmeret og valgbarhed har max. en repræsentant fra hver enkelt
organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og ikke ved fuldmagt. Dog skal en repræsentant fra
en organisation, institution og momsregistreret virksomhed i lokalområdet forelægge sin fuldmagt
for dirigenten for at opnå stemmeret og valgbarhed.
Begrundelse for forslaget:
Stemmeret og valgbarhed for en bredere kreds er den naturlige følge af Kommunens
flexboligordning, der i Kalvehave lokalområde betyder, at alle boliger nu er omfattet af ordningen.
På den personlige facebookside på facebook.com/kalvehave.dk er der registreret interesse for
forslaget blandt sidens udensogns brugere.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen."

Forslag nr. 7
til beslutning iht. Vedtægternes $ 9, 4. på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen
Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )

i

Såfremt ovenstående ændringsforslag til $ 4 vedtages skal den eksisterendc bestemmelse
sidste punktum, om følgerne af at et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ændres.
Der foreslås flg. ændrede ordlyd:
"Hvis et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ophører medlemskabet af bestyrelsen,

jf.

$

5,

g 4 om
medmindre bestyrelsesmedlemmet bevarer væsentlig tilknytning til lokalområdet
stemmeret og valgbarhed på LKO's generalforsamlinger. Tilknytningskravet afgøres endeligt af
dirigenten på den efterføigende generalforsamling, hvis der fremkommer indsigeiser på denne".

Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.

( ends )
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
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Britta Jørholt

Fra:
Sendt:
Til:
Gc:

kajflinta@gmail.com
1. april 2015 14:38
Britta Jørholt; Post Vordingborg Kommune
<kcm@live.dk>; Bjørn Ramnæs; Jørgen G. Pedersen ; Poul-Erik Feldt; <echr@mail.dk>;
<adandersen@vordingborg.dk>; <jpawlik@vordingborg.dk>;
bors dk> ; <vboesvad@vordingbors'dk> ;

Emne:

Sag: Forslag til behandling på Ordinær generalforsamling, torsdag den 9. april 2015 kl.
19.00 i Viemose Forsamlingshus, Viemosegade 7.

;5*H1;ffi"fi:1ilr,ffås' t*-#l3n@vordins

Tillige sendt C.c. til orientering for Vordingborg kommunes Dialogudvalg 3 m. fl.
Nærdemokratimodellen
- er bestemt ( ! ) værd at slå endnu et slag for.
Derfor denne underretning - og God Påske til alle modtagere.

Til foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
v. Formanden Britta Jørholt
Hej Britta Jørholt ! .
Ser frem til en god generalforsamling!
Nedenfor venligst find forslagene 1 - 7 fra undertegnede som borger og menigt medlem af bestyrelsen for
LKO.
Forslagene er kommuniceret for bestyrelsesmedlemmet, sekretær Tine Rasmussen, som har tiltrådt
formuleringerne fsv. angår hende, men i forslagene er kun jeg "forslagsstiller".
Såvidt vides, ønsker Tine Rasmussen at trække sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen.
Jeg gåx ud fra, at bestyrelsen allerede har de dokumenter, hvortil det er henvist i forslagene, og går ud fra, at
bestyrelsen i fomødent omfang printer dem ud til generalforsamlingen.
Forslagene 4 - 7 handler overvejende om ændringer af Foreningens vedtægter.
Jeg medvirker gerne sammen med Poul-Erik Feldt til redaktionelle ændringer i forslagene til
vedtægtsændringer, hvis det måtte ønskes. Men det overordnede formål fastholdes.
Baggrunden er her for størstedelen, at forslagsstiller gennem facebooksiden Bevar Kalvehave modtager
ønsker fra sommerhus- og flexboligejere om bedre mulighed for at deltage i lokalrådets arbejde.

Venligst giv besked, hvis der ønskes mere dokumentation til de enkelte forslag,
der kommer her:

Forslag nr. 1
til beslutning iht. Vedtægtemes $ 9, 4.:
på generalforsamling den 9. April2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):
"Generalforsamlingen udtaler kitik af at Formanden i sit hverv :
A.
- I forhold til forslagsstiller og bestyrelsesmedlem Tine Rasmussen - med Kommunens nedennævnte
formulering - har tilsidesat ".. de mest elementære demokratiske spilleregler." og i en periode op til
borgermødet den 17. Jan.2015 - bevidst og åbenbart med forsæt til at udelukke forslagsstiller fra
bestyrelsesarbejdet - har {emet forslagsstiller fra foreningens postliste.
Be grundelsen for forslaget:
Fremgår af citatet fra email at23. Jan. 2015 ( i uddrag ) fra Vordingborg kommune til forslagsstiller ( citat
):

QitnC

Britta Jørholt

Fra:
Sendt:
Emne:
Vedhæftede

I,Srd"l

Britta Jørholt [britta-joerholt@post.tele.dk]

2. april201517:09
Forslag tilgeneralforsamlingen iLKO
Mistillidsvotum til Kaj Flinta.docx; 7 forslag fra Kaj Flinta.docx

filer:

O copyright
Kære borgere.
HUSK generalforsamline torsdag den 9.

Der er indkommet 2 forslag

april 2015 kl. 19.00 iViemose Forsamlineshus

til generalforsamlingen

vi har valgt at offentligeøre, så
generalforsamlingen får bedre mulighed f,or at forberede sig inden mødet. Forslaeene er
laet ud på LKO's hiemmeside: www.kalehavelokalr_aad.dk.

I
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Den 29.3.20!.5 kl. 11.38 modtog formanden det første forslag i sin

mailboks:

.

Mistillidsvotum til Kai Flinta fremsat af"3 bestvrelsesmedlemmer (flertalletl. Se
vedhæftede fil.
På generalforsamlingen vil mails som Kaj Flinta har sendt til LKO blive fremlagt.
Heriblandt mails til kommunale embedsmænd, politikere, havnebestyrelse og
andre foreninger m.fl. som er sendt med kopitil LKO. Også de mails som er
videreekspederet af Poul-Erik Feldt til formanden. Nogle af dem har formanden
svaret på og de vil selvfølgelig også blive fremlagt.

Den 1.4.2015 kl. 14.38 (med kopi til de 6 politikere i dialoeudvaleet)
modtog formanden det andet forslag i sin mailboks:
7 forslae fra Kai Flinta. $e vedhæftede fil.

Efterlysnins
Vi efterlyser kandidater til bestyrelsen fra hele lokalområdet, så hvis du har lyst til at
opstille til bestyrelsen hører vi gerne fra dig.
I vedtægternes 5 5 står: Hvis et bestyrelsesmedlem fraflytter lokalområdet, ophører
medlemskabet af bestyrelsen.
Referater fra årets n!øder oe generalforsamlineer ligeer på LKO's hiemmeside.
Lokalområde:
Foreningen dækker lokalområdet Kalvehave, Gl. Kalvehave, Viemose, Langebæk Stationsby,
Langebæk, Balle, Tærg, LangØ og Lindholm Ø.Der kræves ikke særligt medlemskab.

Ai Lftc
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Foreningens generalforsamlinger, borgermøder og arrangementer er åbne for alle borgere
der er bosat i lokalområdet samt organisationer, institutioner og virksomheder i

lokalområdet.
LKO's hjem meside : www. ka lvehavelokalraad.d k

Facebook: Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
Mange venlige hilsner og på gensyn til generalforsamlingen.

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn,
formand
cBritta 7ørfro[t
Søvønget 7

4771 Køhefrøve
(Denmør{
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Formandens beretninR for 2014
lfØlge forretningsordenens S 6 skal formandens beretning behandles (ikke godkendes) af bestyrelsen senest 3 uger efter årsregnskabets udløb (den 31.12.). Det
indebærer at beretningen - i store træk - følger kalenderåret, selvom bestyrelsen
vælges i april måned. Og der kan ske meget i løbet af foråret, så det bør laves om.
I denne beretning kommer jeg nok til at bevæge mig lidt ind i året 20t5.

travlt. Bestyrelsen har arbejdet målrettet på at markedsfØre LKO
også udenfor Kalvehave - ja i det hele taget markedsføre os som Lokalråd for Kalvehave OG omegn. Vi følte, at der skulle gøres en indsats for at gøre os mere syn201,4 har været

lige.

Det skete i form af en
Piece

Til formålet fik vi trykt en folder indlagt en kupon med tilmelding til LKO's mailliste. Og der er kommet 33 nye tilmeldinger i år, så nu har vi 99 borgere stående på
vores mail-liste. Den 28.marts.2AtS står der 105 på listen.
Roll-up.
Vi fik fabrikeret et "rullegardin" med LKO's logo, og vi er ret stolte over resultatet.

Ændring af nvhedsbreve/orienteri ng:
Vi har ændret vores nyhedsbreve/orientering fra LKO til at være almindelige Emails helst uden vedhæftede filer. Med flere nyheder og borgernes mulighed for
at komme med forslag. Det har haft den tillægsgevinst at borgere henvender sig i
svarmails. Så det er en god måde at kommunikere på.
Facebook-profil.

flertal i bestyrelsen besluttede i februar 2015 at oprette vores egen Facebook
profil: Lokalrådet for Kalvehave og Omegn.
Et

Lvs på broen

Det lykkedes os desværre ikke, at få lys på Mønbroen, men transportminister
Magnus Heunicke har skriftligt oplyst De igøngværende renoveringsorbejder fortsætter frem til 20L6, og Vejdirektorotet har oplyst, ot når arbejderne er længere
, fremme, vil mon kunne vurdere, om der alligevel er penge på budgettet til øt opsætte belysning på braen. Hvis dette bliver tilfældet, vilVejdirektoratet gå i dialog
med Lokolrådet og Vordingborg Kommune om omfang og udformning. leg vil så-

/

fi,Jnc lJ,

S,,c{* J

ledes ofvente, om der inden for de givne bevillinger til det store renoveringsørbejde vil kunne findes midler til belysning.
Så

det skal der følges op på til den tid.

Læskur:

Til gengæld lykkedes det at få Vejdirektoratet
dingborgvej 2.

til at opstille et busskur ved

Ny Vor-

Viemose Forsa mlingshus
Viemose forsamlingshus ejes af Vordingborg Kommune, og da vi kom under vejrs
med, at der var planer om at sælge huset blev formanden med Forsamlingshusets
Bestyrelsesformand enige om at fremsende en indsigelse mod salget. lndsigelsen
blev sendt til hele kommunalbestyrelsen og blev godkendt af husets bestyrelse.
Da forsamiingshuset skulle afholde julemarked i 3 dage benyttede vi lejligheden

til samtidig at foretage en underskriftsindsamling

- Lokalbrugsen

var også behjælpelig med at samle underskrifter. Resultatet blev 596 underskrifter i alt: heraf 34 som ikke er hjemmehørende i kommunen.
Et

flertal i LKO-bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af 3 per-

soner, som skulle tage sig af alt vedrørende Viemose Forsamlingshus. Udvalget
nedlægges når endelig beslutning om huset er truffet. ljanuar 2015 deltog udvalget i et mØde med Kultur-, idræts- og fritidsudvalget. I skrivende stund arbejdes
der i kommunen på at finde en løsning. Der er ingen nemme løsninger. En endelig
beslutning om hvad der skal ske med huset vil nok ske i april måned.
Signalmast:

for etablering af Maritim/Signalmast på havnens område. Vordingborg kommunes afdeling for havnene har givet tilsagn om at påtage sig halvdelingen af omkostningerne. Placering er bestemt af Jesper Kraft Andersen og
havnefogeden. LKO kommer ikke videre på nuværende tidspunkt da vi ikke har
Økonomiske midler til rådighed. Omkostningerne beløber sig i alt til ca.l-5.000.-Vi
vil kontakte den nye havnebestyrelse når denne kommer på plads for at give den
mulighed for at fuldføre opgaven.
LKO har arbejdet

Grøn udviklinssplan

for

til formid. ling af gåture fra Kalvehave Havn med opslag på havnen. Gåtursfolder til udprintI kommunens budget

201,4 var afsat 15.000 kr. De var øremærkede

ning udarbejdes og lægges på kommunens hjemmeside.

7,1is/t),5tdg3
Kommunen har fået udleveret det materiale som den tidligere Langebæk Turistforening i sin tid udarbejdede og kommunen udarbejder nogle foldere ud fra dette materiale.
Folderne skal lægges ud på Friluftsguiden, Vordingborg Kommunes hjemmeside
samt Scandinavian Trails.
Der hænger p.t. nogle gamle kort over området på Havnens Toiletbygning samt
toiletbygningen ved parkeringspladsen på Strandvej. Det er besluttet at der skal
fabrikeres nogle nye kort i det omfang der bliver penge tilovers af budgettet.
Det er aftalt med havnechefen, som har ansvaret for lystbådehavnene i Vordingborg Kommune, at ruterne tages med på de informationsskilte, havnene vil have
lavet til næste sejlersæson, så det bliver en fælles løsning. Foruden folderne.
Lokal udviklinesplan (LUP)

projekter som allerede er igan{skal indarbejdes eventuelle nye projekter. Lokalrådet bør kontakte
foreninger og lignende i Lokalområdet - også udenfor Kalvehave Havn, for at få et
samarbejde i gang omkring projekter/Ønsker i HEL! Lokalområdet. Lad os kalde
det: Det Sociale Liv hvor fritidsaktiviteter indarbejdes.
I 2015 skal den.nugældende LUP (vision) opdateres. Udover de

Udviklingsproiekt Kalvehave.
Kommunen har fået bevilget 535.000 kr. af Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det skete lige før jul. I
kommunen arbejdes der målrettet på, at få projektet på skinner, og det vil ske i
samarbejde med foreninger og lokalråd som vil blive indkaldt til møde i april måned.

Borgermøder:
Der har i kalenderåret været afholdt 2 borgermØder og et dialogmØde med politikerne. Den 5.3.2014 blev der afholdt borgermØde i Den Gule Stald hvor 13 personer deltog. For at vise flaget udenfor Kalvehave blev det næste borgermØde afholdt den 25.9.2OL4 i Langebæk Ungdomshjem. Der deltog 26 inkl. bestyrelse,
presse, ordstyrer og borgmester Knud Larsen. Knud Larsen fortalte om visioner og
udviklingsmuligheder for de små lokalsamfund. Erfaring: Det næste borgermøde i
Langebæk bør ske i samarbejde med Langebæk Borgerforening.
Den 17.1.2015 blev borgermødet afholdt i Den Gule Stald. Der mødte 53 borgere
og det var dejligt, at så mange ville møde op en lørdag formiddag. 2 medarbejdere fra Plan og Byg fortalte om aktiviteter, bykvalitet og livskvalitet samt fremtidig
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varmeforsyning. Sidste del af mødet handlede mest om forslag/spørgsmål til politikerne til dialogmødet den 10.3.2015 i Viemose Forsamlingshus.
DialogmØdet blev afholdt den 31.3.20L4 og der deltog 36 borgere. Referat herfra
ligger på vores hjemmeside. I det seneste dialogmØdet den 10.3.2015 deltog
4lpersoner og referat herfra ligger ligeledes på vores hjemmeside.
HØstmarked:
Det var som sædvanligt en stor succes. Tak til Steen Werning for det store arbejde
og engagement han lægger i det.

Forretningsorden.
vedtægternes 5 11 står: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vi har
nu arbejdet efter forretningsordenen i et års tid og synes, at den trænger til en
renovering. Der er punkter som ikke er helt hensigtsmæssige at arbejde efter. Vi
har talt om det et par gange, men der har været så meget andet, så opgaven ligger til en ny båstyrelse.
I

Sa

ma rbeidsva nskel ieheder.

Desværre har vi i bestyrelsen haft store samarbejdsvanskeligheder. Der har været
foretaget et mæglingsmøde som ikke har hjulpet. Dette kan ikke fortsætte og et
flertal i bestyrelsen fremsætter derfor et mistillidsvotum til Kaj Flinta som skal
behandles senere under indkomne forslag.

Sluttelig viljeg takke Poul-Erik, Bjørn og Elsebet for et loyalt og godt samarbejde.
Jeg er ked af at Poul-Erik og BjØrn ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Poul-Erik
har været en uvurderlig sparringspartner og stØtte i sær i forbindelse med hvordan vi skulle tackle Kaj Flintas henvendelser til andre foreninger og kommunen uden flertallets accept.
Kalvehave, den 9.4.2015

Britta Jørholt

formand

Til retten: Formandens beretning blev godkendt
sidste ofsnit.

-

kun Kaj Flinta protesterede mod

Det skal oplyses, at Koj Flinto har deltoget i de offentliEe mØder. Hon hor ikke deltaget i de øvrige arbejdsopgaver.

QttnC C"Srcl, I
Referat af

Ordinær generalforsamling for Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO)
torsdag den 9. april 2015, kl. 19:00 iViemose Forsamlingshus.
Formanden for Lokalrådet, Britta Jørholt bød velkommen til de 29 fremmødte, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, og henviste til den udsendte dagsorden (som kon ses på LKO's hjemmeside:
www.kalveh aveloka lraad.d k J.

Pkt.

1:

Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Torben Folke Månsson blev foreslået som dirigent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Poul-Erik Feldt blev foreslået som referent, og blev enstemmigt valgt uden modkandidat.
Steen Werning og Thomas Finke blev foreslået som stemmetællere, og blev begge enstemmigt
valgt uden modkandidater.

'

Dirigenten takkede for valget og kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i.h.t. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

nedlagdeirotest mod dagsordenen med henvisning til det indkomne forslag om mistillidsvotum til ham selv, og begrundede det med, at det var tre bestyrelsesmedlemmer, der havde
Kaj Flinta

indsendt forslaget, og derfor skulle forslaget have været sendt ud sammen med dagsordenen.
Dirigenten afviste protesten med den begrundelse, at det var tre enkeltpersoner, der havde indsendt forslaget, og at det ham bekendt ikke havde været drøftet på et bestyrelsesmøde.
Pkt.

2:

Formandens beretnins.

Formanden omtalte i sin beretning for 2OL4 (som kan ses på LKO's hjemmesideJ LKO's forskellige
aktiviteter og tiltag, bl.a.: Pjece - Roll-up - Ændring af nyhedsbreve - Facebook-profil - Lys på
broen - Læskur - Viemose Forsamlingshus - Signalmast - Grøn udviklingsplan - Lokal udviklingsplan (LUP) - Udviklingsprojekt Kalvehave - BorgermØder - Høstmarked - Forretningsorden
og Samarbejdsvanskeligheder.
Kai Flinta kommenterede det sidste afsnit med fortsat at mene, at det fremsatte forslag om mistillidsvotum er i strid med LKO's vedtægter og forretningsorden.

,

Dirigenten afviste fortsat argumentationen som værende uholdbar, og enkelte andre knvttede be, mærkninger til Kai Flintas kommentarer.

_

-

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Pkt.

3:

Forelæggelse af regnskab

til godkendelse og budget til orientering.

Kasserer Elsebet Christiansen omdelte og fremlagde LKO's regnskab for 7014 (som kan ses på LKO's
hjemmeside), der udviste et overskud på 3.7A3,87 kr., og en beholdning på 5.012,56 kr.
Der var ingen spørgsmåltil regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
Kassereren oplæste det omdelte budget for 2Ot5 (som kan ses på LKA's hjemmeside), der kun er

orientering, og derfor skulle der ikke stemmes om dette.

til
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Pkt.

4: lndkomne forslag.

Efter dirigentens redegørelse for de to indkomne forslag (som kan ses på LKO's hjemmesidel, kom
Kaj Flinta med en indsigelse mod rækkefølgen af forslagenes behandling, da han betragtede sit forslag som et ændringsforslag. Dirigenten afuiste Ka.j Flintas indsigelse som værende irrelevant.

Herefter blev forslaget til et mistillidsvotum til Kaj Flinta behandlet. Kaj Flinta bad om, at forslaget
blev læst op, hvilket dirigenten så gjorde.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til forslaget. Det var der, idet Poul Christensen bemærkede, at han stadig var usikker om, hvorvidt det var et forslag fra et bestyrelsesflertal eller fra tre
enkeltpersoner, for hvis det var fra et bestyrelsesflertal, burde det efter hans mening have været
behandlet på et forudgående bestyrelsesmøde og være sendt ud sammen med indkaldelsen tilgeneralforsamlingen. Og på grund af denne usikkerhed agtede han ikke at stemme hverken for eller
imod forslaget.
Britta Jørholt forklarede, at mistillidsvotumet var fremsat af tre bestyrelsesmedlemmer, det var
skrevet på neutralt papir, og at hun ville have fremsat det alene om nødvendigt - så det var ikke
noget bestyrelsesforslag.
Kaj Flinta protesterbde mod forslagets lovlighed og rigtighed ved at kommentere alle begrundelser-

ne enkeltvis.
Thomas Finke foreslog, at hele bestyrelsen skulle trække sig, og at der herefter blev indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt af et såkaldt "forretningsråd" bestående af de afgåede bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning:

Dervar 23for forslaget

-l

imod forslaget

-

3 undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget, hvilket fnedførte, at Kai Flinta måtte forlade LKO's bestylelse.

Herefter fortsatte dirigenten med behandlingen af Kaj Flinta's forslag, der var formuleret som 7
delforslag.
Da der ikke var nogen indledende spørgsmål eller bemærkninger, blev forslagene sat til afstemning
enkeltvis.

Nr. L: Der var 1 for
Nr. 2: Der var 1 for
Nr. 3: Der var 1 for
Nr. 4: Der var L for
Nr. 5: Der var 1- for
Nr. 6: Der var L for
Nr. 7: Der var 1 for

forslaget
forslaget
forslaget
forslaget
forslaget
forslaget
forslaget

imod forslaget
imod forslaget
imod forslaget
imod forslaget
imod forslaget
imod forslaget
17 imod forslaget
L6
13
15
18
L7
18

Alle 7 delforslag blev således nedstemt.,

5 undlod at stemme

6 undlod
5 undlod
6 undlod
7 undlod
7 undlod
9 undlod

at stemme
at stemme
at stemme
at stemme
at stemme
at stemme
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Pkt. 5: Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
På valg er Poul-Erik Feldt

{genopstiller ikke).
Claus Veie blev enstemmigt nyvalgt for en Z-årig periode.
(genopstiller).
Elsebet Christiansen blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.
På valg er Elsebet Christiansen

Bjørn Ramnæs er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Thomas Finke blev enstemmigt nyvalgt for en 1-årig periode.
Kaj Flinta blev tidligere på aftenen stemt ud af bestyrelsen.
Jens AarØ blev enstemmigt nyvalgt for en L-årig periode.

Valg af 2 suppleanter:

(genopstiller).
Jøreen G. Pedersen blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.
På valg er Jørgen G. Pedersen

Vakant post.
Manuela Rasmussen blev enstemmigt nyvalgt for en 1-årig periode.
Pkt. 6: Valg af revisor og en suppleant.
På valg er Bruno Olsen {genopstiller ikke).
Jesper Bisgaard-Frantzen blev enstemmigt nyvalgt som revisor for en 1-årig periode.

(genopstiller).
Folke Petersen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.
På valg er Folke Petersen

Pkt.

7: Eventuelt.

Poul-Erik Feldt takkede sine tre bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år, og
ønskede den nye bestyrelse gode arbejdsvilkår fremover, især med at få genoprettet LKO's troværdighed over for Vordingborg Kommune og i lokalområdet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for nogenlunde god ro og orden.
Formanden takkede for fremmØdet, og udtrykte stor glæde over, at det var lykkedes at få sammensat en ny bestyrelse, som vil få nok at se til i den kommende periode med mange udfordringer og
arbejdsopgaver.

Mødet sluttede ca. kl. 21:00.

Torben Folke Månsson, dirigent
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