
 

Referat af bestyrelsesmøde i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn 

Torsdag den 6.08. 2015 kl. 19.00 i Den Gule Stald. 

Tilstede: Britta Jørholt (Britta), Thomas Finke (Thomas), Jens Aarøe (Jens), Claus Veje (Claus), Elsebet 
Christiansen (Elsebet) og Manuela Rasmussen (Manuela)  

Fraværende: Jørgen G. Pedersen 

 

DAGSORDEN 

 

1. Underskrift af referat fra møde den 04.06.2015.  

2. Status på økonomien d.d. 

3. Projekt Kalvehave .  Møde den 20.08.15 med Annika 

4. Forskønnelsespuljen 

5. Opfølgning Dialogudvalgsmøde 2015 

6. Viemose Forsamlingshus 

7. LUP – opfølgning og offentliggørelse 

8. Pjece m/tilmelding LKO-maillisten  

9. Toiletbygningen 

10. Grøn udviklingsplan 

11. Høstmarked søndag den 4.10.15 

12.  Cykelsti Gl. Kalvehave – Langebæk 

13. Dialogudvalgsmøde tirsdag den 8.marts 2016.  

14. Kalender: Møde med Annika den 20.08.15. Høstmarked den 4.10.15. Dialogudvalgsmøde den 

08.03.16. 

15. Næste møde: Torsdag den 03.09.2015 

16. Eventuelt  

 

Ad1. Bestyrelsen underskrev referatet fra det sidste bestyrelsesmøde. 

Ad2. Økonomien er d.d. ifølge Elsebet på kr. 17.648,52. 

Ad3.  Thomas og Britta har tilmeldt sig til mødet den 20.08.2015, de øvrige bestyrelsenmedlemmer 
tilmelder sig selv. Klaus, Elsebet, Jens og Manuela kan ikke være til stede. 

Ad4. Britta gennemgik mulighederne for at få udbetalt fra forskønnelsespuljen, og der blev drøftet 
hvilke ting der trænger til forskønnelse Kalvehave.  

Thomas og Elsebet foreslog opsætning af shelter og signalmast.  Thomas foreslog endvidere 
muligheden for, at få faciliteter til autocampere på pladsen oppe ved toiletterne. 

Jens oplyste, at han trækker sig fra projektet om forskønnelse og opsættelse af chikaner på Kalvehave 
Havnevej, da han finder at han ikke kan komme igennem hos det offentlige. Bestyrelsen opfordrer 
andre borgere til at overtage projektet. 

Der var enighed om at drøfte forslagene med Annika til mødet den 20.08.2015.  



Ad5. Ingen bemærkninger 

Ad6. Der afventes udvalgsmøde den 12. August 2015 

Ad7. Thomas gennemgik gruppens udkast til LUPPEN som på nuværende er et råt og overordnet 
udkast. Når der er enighed om LUPPENS indhold - som skal være færdiggjort senest oktober 2015 -  
udendes udkastet til mailinglisten og lægges på Facebook og hjemmesiden, samtidig med der 
udsendes invitation til borgermøde for drøftelse. Borgerne har således mulighed for at kommentere og 
komme med input. 

Ad8. Thomas har lovet og have pjecen færdiggjort til senest den 3. oktober 2015.  

Ad9. Elsbeth oplyser at der er styr på toiletbygningen, som hun besigtiger jævnligt i forbindelse med 
rengøring af bygningen. 

Ad10. Kommunen har meddelt, at LOK kan bruge kr. 15.000 til brug for cykelkort for Kalvehave 
Lokalområde. Thomas er ansvarlig for dette i samarbejde med Brobike. 

Ad11. Der var enighed om, at Jens indkøber og laver 3 plakattavler til brug på høstmarkedet.  

Ad12. Britta orienterede om, at hun ikke har modtager svar på sine henvendelser fra vejdirektoratet, 
transportministeriet, ministeren og ordførerne i trafikudvalget og kommunen  

Ad13. Blot til orientering. 

Ad14. Møder lagt ind til orientering for bestyrelsen. 

Ad15. Der var enighed om afholdelse af bestyrelsesmøder den 1. torsdag i måneden. 

Ad16. Britta oplyste, at hun stiller op i styregruppen for renovering og nedrivning af bygninger, hvis 
der ikke er andre der stillet op. 

Referent: 

Manuela Rasmussen 

 

 

Britta Jørholt    Thomas Finke   Jens Aarøe   

 

Claus Veje    Elsebet Christiansen 

 

 


