Referat fra Bestyrelsesmøde torsdag den 4.06. 2015 kl. 19.00 i Den Gule Stald

Deltagere: Thomas Finke, Jens Aarøe, Claus Veje og Britta Jørholt
Afbud: Elsebet Christiansen, Jørgen G. Pedersen og Manuela Rasmussen
Referent: Britta Jørholt

1. Underskrift af referat fra møde den 07.05.2015.
2. Status på økonomien d.d.: Kr. 18.100 kr.
3. Godkendelse af referat pr. mail: Punktet indarbejdes i Forretningsordenen
som Britta arbejder videre med.
4. Genindførelse af offentlige bestyrelsesmøder: Der er ikke stemning
herfor.
5. Ønskelisten. Forslag ønskes.; Bestyrelsen synes, at der er nok at arbejde
med p.t.
6. Kørselsgodtgørelse efter Statens takster: Der udbetales
kørselsgodtgørelse efter Statens lave takst og der arrangeres så vidt muligt
samkørsel til møder
7. Projekt Kalvehave: Intet nyt
8. Viemose Forsamlingshus: Intet nyt
Igangværende projekter (opfølgning):
9. LUP-udvalg: LUP’en forventes at være færdig ultimo november
10.Pjece m/tilmelding LKO-maillisten: Vil foreligge til høstmarkedet.
11.Toiletbygningen: Elsebet har styr på det.
12.Signalmast: Er videregivet til Annika på Projektkontoret.
13.Grøn udviklingsplan: Thomas kontakter Jette Stauner - kommunen

14.Rundkørslen: Vejdirektoratet har ingen planer om at ændre på graden af
vedligeholdelsen, men foreslår oprettelse af et Lav af frivillige, hvis man
ønsker en bedre vedligeholdelse. Er videresendt til LKO’maillisten.
15.Hastighedsbegrænsning: Medtages i LUP’en.
16.Høstmarked søndag den 4.10.15: Britta tilmelder os. Claus indhenter
oplysninger om priser m.v. til en eller anden form for ”skærmvægge”.
17.Kalender: Høstmarked 4.10.2015. Dialogmøde 8.3.2016
18.Næste møde: Torsdag den 6.8.2015 – intet møde i juli
19.Eventuelt: 1)LKO har fået ”tildelt” et nyt Dialogudvalg samt mødedato.
2)Ifølge kommunens Cykelstiplan 2011 kan det konstateres, at LKO har
udtrykt ønske om en cykelsti mellem Gl. Kalvehave og Langebæk.
Strækningen (Ca. 3 km) hører under Vejdirektoratet og vi har anmodet
Kommunen om oplysning om, hvilke planer der foreligger. 3)
Offentliggørelse af flagdag til LKO-maillisten må være en privat sag. 4)
Britta orienterede kort om stormøde i Landsbyforum. Det kan bl.a.
konstateres, at i de Lokalområder hvor der også er en Borgerforening er
der flere hænder til at løfte opgaverne.
Kalvehave, den
Thomas Finke
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