Referat af

Ordinær generalforsamling for Lokalrådet for Kalvehave og Omegn (LKO)
torsdag den 9. april 2015, kl. 19:00 i Viemose Forsamlingshus.
Formanden for Lokalrådet, Britta Jørholt bød velkommen til de 29 fremmødte, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer, og henviste til den udsendte dagsorden (som kan ses på LKO’s hjemmeside:
www.kalvehavelokalraad.dk ).
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.
Kaj Flinta nedlagde protest mod dagsordenen med henvisning til det indkomne forslag om mistillidsvotum til ham selv, og begrundede det med, at det var tre bestyrelsesmedlemmer, der havde
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 beretning.
Formanden omtalte i sin beretning for 2014 (som kan ses på LKO’s hjemmeside) 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.
Kaj 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 knyttede bemærkninger til Kaj 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 2014 (som kan ses på LKO’s
hjemmeside), der udviste et overskud på 3.703,87 kr., og en beholdning på 5.012,56 kr.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
Kassereren oplæste det omdelte budget for 2015 (som kan ses på LKO’s hjemmeside), der kun er til
orientering, og derfor skulle der ikke stemmes om dette.

Pkt. 4: Indkomne forslag.
Efter dirigentens redegørelse for de to indkomne forslag (som kan ses på LKO’s hjemmeside), kom
Kaj Flinta med en indsigelse mod rækkefølgen af forslagenes behandling, da han betragtede sit forslag som et ændringsforslag. Dirigenten afviste Kaj 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 til generalforsamlingen. 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 protesterede mod forslagets lovlighed og rigtighed ved at kommentere alle begrundelserne 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:
Der var 23 for forslaget - 1 imod forslaget - 3 undlod at stemme.
Forslaget blev således vedtaget, hvilket medførte, at Kaj Flinta måtte forlade LKO’s bestyrelse.
-----------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. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:
Nr. 4:
Nr. 5:
Nr. 6:
Nr. 7:

Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget
Der var 1 for forslaget

-

16 imod forslaget
13 imod forslaget
15 imod forslaget
18 imod forslaget
17 imod forslaget
18 imod forslaget
17 imod forslaget

Alle 7 delforslag blev således nedstemt.

-

5 undlod at stemme
6 undlod at stemme
5 undlod at stemme
6 undlod at stemme
7 undlod at stemme
7 undlod at stemme
9 undlod at stemme

Pkt. 5: Valg til bestyrelse og 2 suppleanter.
På valg er Poul-Erik Feldt (genopstiller ikke).
Claus Veje blev enstemmigt nyvalgt for en 2-årig periode.
På valg er Elsebet Christiansen (genopstiller).
Elsebet Christiansen blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode.
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 1-årig periode.
Valg af 2 suppleanter:
På valg er Jørgen G. Pedersen (genopstiller).
Jørgen G. Pedersen blev enstemmigt genvalgt for en 1-årig periode.
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.
På valg er Folke Petersen (genopstiller).
Folke Petersen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.
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.

__________________________
Poul-Erik Feldt, referent

____________________________
Torben Folke Månsson, dirigent

