Lokalrådet for Kalvehave og omegn
Referat fra ordinær generalforsamling
torsdag den 7. april 2016 kl. 19.00 i Viemose Forsamlingshus
Formanden bød velkommen og præsenterede Charlotte Hassø fra et konsulentfirma,
der arbejder med projektet ”Forhave på forkant" og skal undersøge mulighederne for at
forbedre kommunikationen mellem den kommunale administration, politikere og
lokalområdet.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Torben Folke Månsson blev valgt som dirigent, Britta Jørholt blev valgt som referent
(med hjælp fra en båndoptager) og Jesper Bisgaard-Frantzen og Folke Petersen blev
valgt som stemmetællere. Der var 30 stemmeberettigede til stede.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Formanden gjorde rede for sidste års aktiviteter. Steen Werning spurgte om
Kulturarvsscreeningen kun dækkede Kalvehave. Formanden mente, at den ogå dækker
Viemose og Gl. Kalvehave, men lovede at undersøge det nærmere. Jesper BisgårdFrantzen takkede bestyrelse og formand for godt udført arbejde. Formandens
beretning blev herefter enstemmig godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Kasserer Elsebet Christiansen gennemgik regnskabet som viste et overskud på
4.290,92 kr. Regnskabet er udarbejdet af kassereren og underskrevet af Jesper
Bisgård-Frantzen og kassereren. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budgettet for
2016, som ikke skal godkendes af generalforsamlingen, blev herefter gennemgået.
4. Indkomne forslag:
Kaj Flinta (KF) protesterede imod at Kommunens kommentar af 30. marts 2016 til
hans forslag tages i betragtning ved behandlingen af generalforsamlingens dagsordens
pkt . 4 : ”Indkomne forslag”. KF protesterede endvidere imod, at der afholdes
ekstraordinær generalforsamling samme dag som der eventuelt sker vedtagelse af
vedtægstændringer på den ordinære generalforsamling.
KF mente, at kommunens uopfordrede indblanding i det lokale demokrati er uhørt og
beklagede sig over, at hans kommentar hertil af 4. April ikke er udsendt eller
offentliggjort. Han bad derfor dirigenten om at afvise kommunens bemærkninger fra
generalforsamlingens beslutningsgrundlag. KF mente desuden, at det vil være ulovligt
at holde ekstraordinær generalforsamling samme dag som vedtagelse af forslag er
sket.
Thomas Finke (THF) fremførte, at kommunens bemærkninger ikke er uopfordrede,
idet KF selv har sendt sine forslag til politikere og administration, og dermed givet

anledning til et svar. Det er ikke normalt, at inddrage kommunen i det almindelige
lokale arbejde. Det er blot et eksempel på, at KF endnu engang forsøger at involvere
kommunen uden om LKO’s bestyrelse.
Dirigenten konkluderede, efter at have spurgt generalforsamlingen, at fastholde
afholdelsen af ekstraordinær generalforsamling for så vidt angik det af bestyrelsen
fremsatte forslag til vedtægtsændring, men anførte at evt. vedtagelse af andre
vedtægtsændringer måtte behandles på en ekstraordinær generalforsamling på et
andet tidspunkt.
Dirigenten konkluderede endvidere, at kommunens kommentar til KF’s forslag skulle
indgå i behandlingen af disse.
Forslag 1.
Bestyrelsens forslag til navneændring i vedtægternes § 1: Foreningen dækker
lokalområdet Kalvehave, Gl. Kalvehave, Langebæk, Langebæk Stationsby, Viemose,
Balle, Tærø, Langø og Lindholm.
Formanden motiverede forslag med, at Lindholm blev indlemmet i lokalområdet i
kommuneplanen 2013 og at der ikke er noget der hedder Kalvehave Stationsby, men
at det derimod hedder Langebæk Stationsby. Desuden er Tærø medtaget
Afstemning: 29 stemte for forslaget og 1 undlod at stemme.
Forslag 2.
Kaj Flintas 10 forslag - 3 nye og 7 som har været behandlet på sidste års
generalforsamling.
Dirigenten bad (KF) om at motivere alle sine forslag samlet.
KF ville ikke kommentere de 7 gamle forslag, idet han forudsatte dem bekendt. Han
var villig til at frafalde forslag 5 (forslag til vedtægtsændring verørende udvidelse af
medlemskreds/ref), forslag 6 ( stemmeret og valgbarhed som følge af udvidet
medlemskreds/ref) og forslag 7 (Vedtægtsændring vedrørende fraflytning som følge af
de foregående/ref). Han motiverede herefter de nye forslag.
Han oplyste at forslag 1 ikke var et egentligt forslag, men blot en indledning til den
samlede pakke.
Forslag 2A:
Ændringer af vedtægterne, så opfølgning på den lokale udviklingsplan (LUP) bliver en
del af standarddagsordenen på fremtidige generalforsamlinger.
Forslag 2B:
Generalforsamlingen skal udtrykke mistillid til bestyrelsens administration af facebook
og hjemmeside, som er præget af personangreb og urigtigheder.

Forslag 3: en skal konstatere, at bestyrelsen IKKE foreslår
Generalforsamlingen skal konstatere, at den lokale udviklingsplan (LUP) er en
dynamisk plan, som skal drøftes på den årlige generalforsamling.
Det skal desuden pålægges bestyrelsen, at videreudvikle og indarbejde KF’s forslag om
etablering af et aktivitetslokale for ældre i Kalvehave i den lokale udviklingsplan
(De detaljerede begrundelser kan ses på hjemmesiden
www.kalvehavelokalråd.dk/ref.)
Thf viste en oversigt over KF’s forslag, hvor følgende var markeret:
• Afsnit hvis indhold indgår i den verserende retssag, og derfor ikke kan
behandles på generalforsamlingen,
• Afsnit som er uforståelige og udokumenterede
• Forslag som kan behandles på nærværende generalforsamling
• Udsagn som ønskes uddybet
KF fik herefter mulighed for at uddybe en række konkrete udsagn fra forslaget,
herunder diverse kritik af bestyrelsen og trusler mod dirigenten.
Thf konkluderede, at kun forslagene om LUP- vedtægstændringen og aktivitetslokalet i
Kalvehave kunne behandles og foreslog dette bekræftet ved afstemning.
Stig Schæfermann fremførte kritik af forslagenes udformning og omfang. Der henvises
til mails og tidligere mødereferater, som ikke var vedlagt. De er uoverskuelige og giver
udtryk for, at de fremsættes af bekymrede borgere, som er uidentificerede.
Poul-Erik Feldt var enig med de to foregående indlæg og krævede at 9 af de 10 forslag
skulle afvises sådan, at kun forslaget om LUP’en skulle behandles. Han var chokeret
over de grove beskyldninger og dårlige formuleringer og forstod godt at flere lokalråd
nedlægger sig selv når bestyrelse, dirigent og referent bliver udsat for sådanne angreb.
PF tilbageviste endvidere KF’s påstand om, at indholdet i forslag 3 sidste år var
revideret af bestyrelsen på sidste generalforsamling.
Sten Werning og Finn Dan Jensen foreslog en afstemning af samtlige forslag og
mente, at det var en god idé at drøfte en udvidelse af medlemskredsen.
Kort pause.
Dirigenten konkluderede herefter, efter at have spurgt generalforsamlingen, at
forslag, som indgår i KF’s retssag mod LKO, ikke skulle være genstand for afstemning
på nærværende generalforsamling. Hvis KF får ret, må man naturligvis tage sagen op
igen. Dirigenten anbefalede, at forslagene i givet fald måtte fremsendes i revideret
form, fordi de i deres nuværende form er uklare og uforståelige for mange.
KF trak herefter alle forslag vedrørende LUP’en tilbage. Herunder forslaget om
indarbejdelse af et aktivitetscenter i LUP’en.
Tilbage til afstemning var herefter forslag 2B vedrørende markedsføring.

KF motiverede herefter forslaget som primært er en kritik af bestyrelsens
administration af facebook og hjemmesiden.
KF blev spurgt om han var tilfreds med debatten og om han i tilstrækkeligt omfang
havde haft mulighed for at motivere sine forslag på generalforsamlingen. KF
bekræftede dette.
Forslag 2 B, Markedsføring blev herefter nedstemt med 1 stemme for, 26 imod, 2
undlod at stemme.
5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
På valg var Britta Jørholt, Jens Aarøe og Thomas Finke. De to førstnævnte ønskede ikke
genvalg.
Stig Shæferman blev foreslået og Kaj Flinta foreslog sig selv. Herefter genoptog Britta
Jørholt sit kandidatur og KF trak sig.
Således blev Britta Jørholt og Thomas Finke genvalgt og Stig Shæferman nyvalgt til
bestyrelsen.
Jørgen Grundtvig Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Stig Eriksson blev valgt som
2. suppleant.
6. Valg til revisor og suppleant
Jesper Bisgaard-Frantzen blev valgt som revisor og Folke Petersen blev valgt som
suppleant.
7. Eventuelt
Britta Jørholt anmodede Kaj Flinta om at slette de personlige angreb på hende og foto
af Elsebeth Christiansen og hende fra sin facebookportal ”Bevar Kalvehave”.
Steen Werning oplyste, at der igen 1. søndag i oktober afholdes høstmarked.
Bruno Olsen oplyste, at der bliver spillet krolf på fodboldbanen bag Kalvehave Skole
tirsdage 10-13 og torsdage 13-16. Det er ikke kun for pensionister.
Mødet slut.
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Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 7. april 2016
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forslaget om
vedtægtsændringen drøftet på generalforsamlingen.
Anden behandling af forslag til vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen.
Jfr. vedtægternes § 16. Navneændringerne i § 1 blev vedtaget. Teksten bliver således:.
Foreningen dækker lokalområdet Kalvehave, Gl. Kalvehave, Langebæk, Langebæk
Stationsby, Viemose, Balle, Tærø, Langø og Lindholm.
Stemmeberettigede: 23
Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 2 undlod at stemme.
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