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Nærdemokratimodel 2013
for Vordingborg Kommune
- Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemografimodel skal understøtte dialog mellem
politikere, lokalråd og borgere.
Nærdemokratimodellen har til
formål at skabe enkle rammer
for dialog mellem politikere og
borgerne samt for at der gennem gensidig respekt og dialog
mellem politikere, forvaltning
og borgere arbejdes for en fælles udvikling af kommunen.
Nærdemokratimodellen bygger
på Vordingborg Kommunes
politik for nærdemokrati fra
2007.
Vordingborg Kommunes model
for nærdemokrati er baseret
på, at hver af kommunens 16
lokalråd har en kontinuerlig
dialog med en fast tværpolitisk
sammensat
gruppe af kommunalbestyrelsesmedlemmer (dialogudvalg),
at lokalrådet inviterer dialogudvalget til minimum et årligt borgermøde, kaldet dialogmøde,
samt at der

skabes en åben, tæt og løbende
dialog samt en koordineret
indsats - lokalt og på tværs af
kommunen.
Nærdemokratimodellen har i
2012 gennemgået en omfattende evaluering, hvor 80 %
vurderer, at nærdemokratimodellen giver en god og konstruktiv dialog. Den samlede
evaluering involverede foreninger, lokalrådsbestyrelser
og politikere. Modellen er revideret på baggrund af input fra
evalueringen.

Det politiske niveau Kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen organiserer sig med 5 dialogudvalg
på tværs af partier og fagudvalg, der har til opgave, at sikre en løbende, direkte dialog
med borgerne om lokale forhold.
Det skal med en tværfaglig og
tværpolitisk sammensætning af
dialogudvalg, sikres, at dialogen med lokalområderne har
et bredt og helhedsorienteret
perspektiv.

Det enkelte dialogudvalgsmedlem bygger formidlingen
og dialogen på det kendskab,
som den enkelte har som udvalgsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem.
Hvert dialogudvalg er ansvarlig
for at varetage dialogen med
ca. 3 lokalråd, der hver dækker
et geografisk afgrænset lokalområde.
Dialogudvalg har ingen beslutningskompetence (den ligger i
fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen).

Det lokale niveau – lokalråd/borgere og bestyrelse
Der er 1 lokalråd i hvert af 16
afgrænsede lokalområder med
udgangspunkt i naturlige lokale
centre med et tilhørende opland.
Et lokalråd er defineret som et
åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for engagerede
borgere i det enkelte lokalområde.

Hvert lokalråd tildeles et årligt
tilskud på 18.000,- kr. til drift af
lokalrådet.
Der er ikke krav til at aflægge
regnskab overfor kommunen.
Et lokalråd er lokalområdets
borgere og skal være et åbent
forum, hvor alle møder er åbne

for borgerne i lokalområdet, og
hvor alle kan komme til orde
og melde ind på dagsordenen.
Lokalrådets arbejde bygger på
vedtægter, som er vedtaget på
en generalforsamling.
Et lokalråd skal vælge en lokalrådsbestyrelse, der består af
min. 3 personer, og som vælges på et offentligt møde til at
varetage formidling, koordinering, planlægning mv.
Institutioner og eksisterende
foreninger i lokalområdet indgår aktivt i lokalrådet, bl.a. med
tilbud om en plads i bestyrelsen.

Lokalrådsbestyrelsens ansvar og kompetencer
Lokalrådets bestyrelses opgave er at skabe et forum for initiativ, dialog og samarbejde
borgerne imellem og mellem
borgerne og kommunen inden
for lokalområdet.
Lokalrådsbestyrelsen formidler, organiserer, planlægger,
igangsætter møder og aktiviteter mellem borgere og kommune.
Der er stor frihed til, hvordan
lokalrådsbestyrelsen organiserer sit arbejde, bortset fra at
lokalrådsmøderne er åbne, og
dagsorden og referat er offentligt tilgængelige.
Lokalrådsbestyrelsen kan holde planlægningsmøder / arbejdsmøder, men som udgangspunkt er lokalrådsmøder
offentlige - ligesom dialogmøder. Altså, når ”lokalrådet”
f.eks. melder tilbage til kommunen om lokale forhold, fx i
forbindelse med høringssvar,
så er det lokalrådsbestyrelsen,
der udtaler sig på vegne af
drøftelser

med borgerne på lokalrådsmøder, hvor alle har haft mulighed for at give sin mening til
kende.

Bestyrelsen har mandat til at
udtale sig i høringssager, hvor
der ikke er tid til at holde borgermøder eller hvor bestyrelsen skønner at et borgermøde
ikke er nødvendigt.

Lokale UdviklingsPlaner (LUP) som middel til styrket udvikling.
Lokalråd kan tage initiativ til at
styrke samarbejde mellem foreninger og andre ildsjæle med
en samlet udviklingsplan. Konceptet for LUP kan danne
ramme for dette ar-

bejde, og lokalrådene kan i
mindre omfang trække på relevante ressourcer i de kommunale forvaltninger som sparringspartnere ved opstart af
deres LUP.
Der er afsat en pulje til støtte til

Lokalrådets bestyrelse skal:
• Orientere lokalområdets beboere om lokalrådenes aktiviteter og dialog med kommunen
• Invitere til og afholde ét årligt dialogmøde og et antal lokalrådsmøder
• Udtale sig vedr. ansøgninger til LUP-puljen om lokale projekters relevans for lokalområdets Lokale UdviklingsPlan (LUP).
Lokalrådets bestyrelse kan
• Melde tilbage til kommunen med forhørings- og høringssvar på baggrund af lokalrådets drøftelser om idéer og projekter af bred interesse
for lokalområdet fx kommuneplan, lokalplaner, skolestruktur, fritidstilbud, trafik, større projekter og events mv.
• Sætte lokale aktiviteter og initiativer i gang.
• Holde planlægningsmøder, arbejdsmøder mv. Planlægge møder og
nye initiativer.
• Igangsætte opstart af Lokale Udviklings Planer (LUP)

projekter relateret til LUPer i
lokalområderne som kan med-

finansiere med op til 50%. Ansøgning til puljen kræver en
udtalelse fra det relevante lokalråd. Puljen er i 2013 på
500.000 kr. og stiger til 1 mio.
kr. fra 2014 og frem.

Lokalråd synliggør deres arbejde.
De mange positive historier fra
lokalrådenes arbejde kan synliggøres via lokalrådenes
hjemmesider. Vordingborg
Kommune sikrer links til disse
hjemmesider fra
www.vordingborg.dk
På www.vordingborg.nu som
er den fælles platform for formidling af kultur, natur og øvrige foreninger vil lokalråd kunne sikre yderligere synlighed
om de lokale initiativer.

Om dialogen
Dialogen sikres ved:
1. Årligt stormøde mellem
administration og alle lokalrådsbestyrelser
Årligt dialogmøde mellem
dialogudvalg og hvert af
deres lokalråd (åbne borgermøder)

3. Årligt inspirationsseminar
for alle lokalrådsbestyrelser vedr. Lokale UdviklingsPlaner (LUP)
4. Dialogen i hverdagen.

2.

Administrativt stormøde
I januar afholdes et administrativt stormøde mellem administrationen og lokalrådsbestyrelserne, hvor lokalrådenes
tekniske og faglige spørgsmål
og ønsker drøftes. Her kan lokalrådsbestyrelserne stille fag-

lige og tekniske spørgsmål og
administrationen kan orientere
om igangværende eller kommende aktiviteter.
Dialogmøde
Hvert dialogudvalg holder 1
gang årligt (i foråret) dialogmøde med lokalrådet og borgerne i hvert lokalområde. Mødet er et rent politisk møde
mellem dialogudvalg og lokalråd (borgere).
Formålet med dialogmødet er
gensidig formidling og dialog
om det politiske arbejde af betydning for lokalområdet og
lokalrådet og borgernes idéer
og problemstillinger i lokalområdet generelt. Da dialogudvalg ikke har beslutningskompetence kan der ikke træffes
politiske beslutninger på dialogmødet.
Lokalråd kan ud over det årligt
fastlagte dialogmøde invitere

deres dialogudvalg i det opfang, de finder det nødvendigt.
Inspirationsseminar
I andet halvår indbydes alle
lokalråd til seminar med henblik på at sprede og dele erfaringer med de lokale udviklingsplaner (LUPerne).
Dialog i hverdagen
Alle borgere kan via lokalrådsbestyrelsen kontakte det fagsekretariat / fagudvalg, der er
aktuelt i en konkret sag eller
omkring et faglige spørgsmål.
Dialogudvalgene skal løbende
aktivt sikre dialog om aktuelle,
såvel som fremtidige, og langsigtede ønsker, behov og problemstillinger, og er dermed en
ekstra mulighed, der sikrer direkte og løbende kontakt mellem politikere og borgere, og
har til formål at have det tværfaglige perspektiv med et lokalt
fokus.

Administration
Vordingborg Kommune udpeger en fast kontaktperson til at

varetage kontakten med dialogudvalg og lokalråd. Kontakt-

personen har bl.a. ansvar for
den overordnede planlægning
og koordinering af stormøder
og dialogmøder samt kontaktoplysninger for lokalrådsbestyrelser samt for udbetaling af årligt tilskud til lokalråd.
Fagsekretariater og stabe er
ansvarlige for den faglige dialog med lokalrådene i forbindelse med konkrete forespørgsler fra lokalrådene eller i
forbindelse med konkrete sager, planer eller aktiviteter, som
har relevans for lokalrådet og
hvor lokalrådet fx bør høres.

Forhøringer og høringer
Inddragelse af lokalrådet forud
for beslutninger medvirker til et
robust politisk beslutningsgrundlag. Med forhøringer i
større sager af principiel betydning, kan administrationen
fremlægge interessenternes
vurdering sammen med den
administrative beskrivelse af
sagen.
Forhøringer vil ofte fordoble
den samlede beslutningspro-

ces, og fagudvalgene beslutter
i forbindelse med årsplanlægningen, hvilke sager man forventer at udsende i forhøring.
Forhøringer kan ske som indledende orienterings- og sparringmøder mellem administration og interessenter eller ved
udsendelse af administrationens oplæg til foreløbig udtalelse forud for politisk behandling. Indkomne bilag fra forhøringer vil indgå i det samlede
materiale, når sagen efter politisk behandling udsendes i den
efterfølgende ordinære høring.

Fastlæggelse af dialogmøder
Dialogmøderne fastlægges i
forbindelse med kommunalbestyrelsens politiske mødekalender for det kommende år.
Lokalråd får datoerne for dialogmøder i høring inden mødeplanen sendes til godkendelse i
kommunalbestyrelsen.
Administrativt stormøde
Inden dialogmøderne går i
gang bliver lokalrådene spurgt,
om der er konkrete faglige og
tekniske spørgsmål, som lokalrådene ønsker drøftet.
På baggrund af tilbagemeldingerne laves i samarbejde med
relevante fagsekretariater et
program for et administrativt
stormøde mellem alle lokalrådsbestyrelser og repræsentanter inden for de relevante
fagområder.
Referat fra dette møde (eventuelt suppleret med uddybende
svar) sendes til lokalrådene og
dialogudvalgsmedlemmerne
inden dialogmøderne går i
gang.

Dialogmøder
Det er lokalrådets bestyrelse,
der er ansvarlige for afholdelse
af dialogmøder. Lokalrådsbestyrelsen arrangerer, annoncerer og inviterer deres dialogudvalg direkte pr. mail senest 14
dage før mødet (med Cc til
kommunens kontaktperson) og
oplyser om dagsorden for mødet. Lokalrådsbestyrelsen er
endvidere ansvarlig for referat
og udfyldelse af opfølgningsskema.
Lokalrådets bestyrelse udpeger
en mødeleder, og drager omsorg for, at spilleregler for mødet aftales og accepteres af
mødedeltagerne ved mødets
start.

De årlige dialogmøder skal
som minimum annonceres på
kommunens infosider, mens
øvrige dialogmøder og lokalrådsmøder annonceres på almindelig vis.
Lokalrådsbestyrelsen skriver
referat fra dialogmødet, udfylder opfølgningsskemaet, hvis

der kræves nærmere opfølgning efter mødet. Det kan fx
være ved konkrete spørgsmål,
som dialogudvalget ikke kan
svare på eller som skal undersøges nærmere, eller som
kræver en politisk eller administrativ afgørelse.
Kommunalbestyrelsens medlemmer af dialogudvalget vil
forberede sig til dialogmødet ud
fra dagsordenen med udgangspunkt i det kendskab han/hun
har gennem fagudvalgsmøder,
kommunalbestyrelsesmøder
samt fra referatet fra det administrative stormøde.
Senest 14 dage efter dialogmødet sendes opfølgningsskemaet
til kontaktpersonen i Vordingborg
Kommune, som sørger for besvarelse i relevante sekretariater
og stabe. Lokalrådene får et
samlet svar, og alle fagudvalg
orienteres om administrationens
svar.

Anbefaling til
og opfølgning:

dagsorden

•

Lav udførlig dagsorden
med uddybning af hvert
punkt (hvad går problemstillingen ud på).

•

Dagsordenen indeholder
et orienteringspunkt, som
giver dialogudvalgsmedlemmerne mulighed for at
fortælle om igangværende aktiviteter og projekter,
som der arbejdes med
politisk.

•

Emner som ikke kan afklares/besvares på dialogmødet skrives ind i opfølgningsskema og sendes til administrationen

Nærdemokratimodel 2013 er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 19.9.2013

”Viljen til at ville giver evnen til at
kunne”.
Citat brugt i forbindelse med evalueringen af Nærdemokratimodel 2013.

Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse

Vision

Borgerne, organisationer og virksomheder i Vordingborg
Kommune er aktive, engagerede medspillere i kommunen,
fordi de føler, at de har mulighed for at få indflydelse på deres hverdagsliv, og de oplever, at det politiske og administrative system ikke er fremmede, men at de varetager borgernes, organisationernes og virksomhedernes interesser i det
langsigtede udviklingsperspektiv såvel som i det daglige virke
ud fra et helhedspræget, velbelyst og velbegrundet grundlag.

Politik

I form af en nærdemokratimodel skaber vi rammerne for en
løbende og direkte dialog mellem politikerne og borgerne, der
sikrer

• at politikerne ved løbende, direkte dialog opretholder et
tæt forhold til alle lokalområder og hele tiden kender lokalbefolkningens holdninger,

• at borgerne inddrages reelt i spørgsmål af betydning for
deres lokalområde så tidligt og ofte som muligt og dermed får mulighed for indflydelse på deres dagligdag og
for at agere lokalt,

• at grundlaget for politiske såvel som administrative afgørelser sker på et veloplyst og bredt belyst grundlag,

• at der gennem gensidig respekt og dialog mellem politikere, forvaltning og borgere skabes tillid og tilfredshed
hos borgere.
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<brittajoerholt@post.tele.dk>

Britta Jørholt

til echr, kcm, feldt, mig, Bjørn, kislarsen

Hej alle.
På den ekstraordinære generalforsamling gav Kaj Flinta udtryk for, at han ikke ville deltage i møder
afholdt i mit hjem. Og den version har vi jo ikke hørt før som undskyldning for ikke at møde op.
Men for det første har vi afholdt 5 møder. Mødet den 15.5. blev afholdt hos mig, hvor Kaj deltog. Mødet
den 3.7. blev afholdt i Den Gule Stald og her deltog Kaj ikke.
For det andet har vi lige vedtaget, at Lokalrådets hjemsted er på den til enhver tid siddende formands
adresse.
For det tredje ved man jo aldrig om Kaj møder op, og hvis flertallet i bestyrelsen ikke er utilfreds med at
afholde møder hos mig, vil jeg fortsætte med det, da det er det nemmeste. Og har man et godt og
tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen, er det jo ligegyldigt hvor man holder møder.
For det fjerde vil jeg foreslå, at såfremt møder skal afholdes i den Gule Stald må Kaj sørge for samme
traktement som hos mig. Nemlig varm kaffe, the, sukker, mælk, øl, vand og engangsservice. Og til vinter
sørge for, at der er varmt i lokalet når vi møder op. Det kan ikke være meningen, at et enkelt
bestyrelsesmedlem hele tiden skal besværliggøre arbejdet for den øvrige bestyrelse.
Såfremt jeg ikke hører nærmere fra Jer - og der er flertal herfor - vil jeg fortsætte med at holde møder på
min adresse.
Mange venlige hilsner
Britta

)
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Formandens beretning for 2014
Lokalrådet er et talerør mellem borgere og kommunen og
- bør derfor være et uafhængigt organ som tilgodeser alle borgere og
foreninger. Så at Lokalrådet ikke kan beskyldes for at favoriserer nogle
foreninger frem for andre. ( sagsøgers fremhævelse ! )
Året har været 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 synlige.
Det skete i form af en
Pjece
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.
Roll-up.
Vi fik fabrikeret et ”rullegardin” med LKO’s logo, og vi er ret stolte over resultatet.
Lys på broen
Det lykkedes os desværre ikke, at få lys på Mønbroen, men transportminister
Magnus Heunicke har skriftligt oplyst: De igangværende renoveringsarbejder
fortsætter frem til 2016, og Vejdirektoratet har oplyst, at når arbejderne er
længere fremme, vil man kunne vurdere, om der alligevel er penge på budgettet til
at opsætte belysning på broen. Hvis dette bliver tilfældet, vil Vejdirektoratet gå i
dialog med Lokalrådet og Vordingborg Kommune om omfang og udformning. Jeg
vil således afvente, om der inden for de givne bevillinger til det store
renoveringsarbejde vil kunne findes midler til belysning.
Læskur:

Til gengæld lykkedes det at få Vejdirektoratet til at opstille et busskur ved Ny
Vordingborgvej 2.
Viemose Forsamlingshus
Viemose forsamlingshus ejes af Vordingborg Kommune, og da vi kom under vejrs
med, at der var planer om at sælge huset blev vi med Forsamlingshusets
Bestyrelse enige om at fremsende en indsigelse mod salget. Indsigelsen blev
sendt til hele kommunalbestyrelsen.
Da forsamlingshuset 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
personer, som skulle tage sig af alt vedrørende Viemose Forsamlingshus. Udvalget
nedlægges når endelig beslutning om huset er truffet. I januar 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:
LKO har arbejdet 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.15.000.-Vi
vil kontakte den nye havnebestyrelse når denne kommer på plads for at give den
mulighed for at fuldføre opgaven.
Nyhedsbreve/orientering:
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 indlæg. Det har haft den tillægsgevinst at borgere henvender sig i
svarmails. Så det er en nem måde at kommunikere på.
Grøn udviklingsplan

I kommunens budget var afsat 15.000 kr. De var øremærkede til formidling af
gåture fra Kalvehave Havn med opslag på havnen. Gåtursfolder til udprintning
udarbejdes og lægges på kommunens hjemmeside.
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 udviklingsplan (LUP)
I 2015 skal der udarbejdes en ny LUP (Lokal Udviklingsplan). Udover de projekter
som allerede er i gang skal indarbejdes yderligere Det Sociale Liv udenfor
Kalvehave Havn hvor fritidsaktiviteter skal være i højsædet.
Udviklingsprojekt Kalvehave.
Kommunen har fået bevilget byfornyelsesmidler på 500.000 kr. af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. Det skete lige før jul. I kommunen arbejdes der
målrettet på, at få projektet på skinner, men det skal også ske i samarbejde med
foreninger og lokalråd som vil blive indkaldt til møde.
Borgermøder:
Der har været afholdt 2 borgermøder og et dialogmøde med politikerne. For at
vise flaget udenfor Kalvehave blev det første borgermøde afholdt i Langebæk
Ungdomshjem den 25.9.2014. Der deltog 26 inkl. bestyrelse, presse, ordstyrer og
borgmester Knud Larsen. Knud Larsen fortalte om visioner og
udviklingsmuligheder for de små lokalsamfund.

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 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 31.3.2014 og der deltog 36 borgere. Referat herfra
ligger 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.
Vi har nu arbejdet med forretningsordenen i et års tid og vi synes, at den trænger
til en renovering. Her skal vi have indarbejdet kommunens nærdemokratimodel
samt slettet de punkter som ikke er 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 bestyrelse.

Kalvehave, den 28.1.2015
Britta Jørholt
formand
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Møde den 7.8.2014
Britta
Jørholt

Hej alle. Den 7.8.2014 afholder vi
møde her på Søvænget 7. Jeg har
udarbejdet...

26/07/2014

28/07/2014
kajflinta@gmail.com

<kajflinta@gmail.com>

til Britta
Hej alle !
Tak for tilsendte.
Sekretær Tine har modtaget mine bemærkninger til referatet.
Til referatets pkt. 3 bemærkes yderligere:
Jeg forstår dette pkt. derhen, at Formanden og unavngivne medlem(mer) af bestyrelsen trækker sig.
Det beklager jeg. Der er alene tale om uenighed om en konkret "sag", hvor væsentlige "konditioner" for
bestyrelsens virke er i spil.
Det kunne være løst med den begærede oplysning og dokumentation om overførsel kr. 8.000,-.
Det er åbenbart Formanden, der i anledning af "sagen", ønsker indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling.
Alle medlemmer af en bestyrelse har ret til at trække sig, og der skal så vælges nye medlemmer i stedet.
Jeg er ikke på valg, og har ikke i sinde at trække mig.
Jeg beder mig inden mødet den 7. n.m. tilsendt Formandens endelige udkast til dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling om valg af medlemmer til bestyrelsen.
Da Formanden trækker sig, bør dagsordenen - eller tillægsdagsordener fra bestyrelsesmøde
medlemmerne - være fremme i god tid inden annoncering af den ekstraordinære generalforsamling.
Det skylder man de borgere, der fortsætter i bestyrelsen og LKO.
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave
Danmark,
ph. ( 45 ) 24 61 83 50.
Fastnet(45) 32 94 20 50.

kajflinta@gmail.

26.
jan.
2015

BILAG 5
Sendt Cc. : Havnefoged Henri Ryvang, borgmesteren, bestyrelsesmedlemmer for
Foreningen LKO, Foreningen DGS og Udviklingsstaben m. fl. ( for info )
Vordingborg kommune
Kommunalbestyrelsen
I sagen handler jeg - som under hele forløbet - som menig borger og anmoder høfligst
Kommunalbestyrelsen om:
- At retlede Administrationen mht. rigtig opfyldelse af intentionerne i sagens tre bilag og de
politiske beslutninger i udvalget og KB af 11. August og 28. s.m. 2014
- at bringe sagen tilbage på det rette spor, nemlig i overensstemmelse med
"Nærdemokratimodellen", samt, som følge heraf,
- at sikre, at foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
Indkaldes til at deltage med medlem (mer) ved nedsættelsen af Havnebestyrelsen for Kalvehave
havn.
Begrundelse:
Kommunalbestyrelsen alene har ansvaret for for de kommunale havne og overholdelse af
Nærdemokratimodellens regelværk.
Administrationens udkast til Havnebestyrelsens sammensætning og kommissorium strider mod
intentionerne om nærdemokrati i det vedtagne Notat fra 2010 og bilagenes ordlyd i øvrigt.
Fra bilagene fremhæves ( citat ):
"Havnebestyrelserne udpeges af lokale interessenter fra foreninger, brugere, virksomheder og
lignende, som har en naturlig interesse i driften og UDVIKLINGEN ( - min fremhævelse ) af
havnen, og det lokale maritime miljø” ( citat slut )
Administrationens foreslåede udelukkelse af LKO er både uforenelig med den citerede passus og
LKO' s overordnede ansvar for at frembringe en lokal udviklingsplan LUP og at føre denne ud i
livet.
LKO' s deltagelse i havnebestyrelsen vil sikre koordinering af opgaveløsningen.
LKO har ladet forstå, at foreningen vil lade sig repræsentere, hvis indkaldt.
Jeg er selv villig til at lade mig udpege - som medlem af LKO' s bestyrelse.
Der henvises i det hele til nedenstående korrespondance med Kommunens Vej, park og
havneservice, havnechef Jesper Kraft Andersen, som modtager nærværende som C.c.
Med venlig hilsen, kind regards

Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave
Danmark,
ph. ( 45 ) 24 61 83 50.
Fastnet(45) 32 94 20 50.

kajflinta@gmail.com
www.kalvehaveinfo.dk
www.facebook.com/kalvehave.dk
Den 07/01/2015 kl. 12.19 skrev "kajflinta@gmail.com" <kajflinta@gmail.com>:
Vordingborg kommune
Vej, park og havneservice
Jesper Kraft Andersen
Sendt Cc. : Havnefoged Henri, bestyrelsesmedlemmer for Foreningen LKO, Foreningen
DGS og Udviklingsstaben ( for info )
Hej Jesper!
Hermed bringer jeg min nedenstående mail af 14. f. m. i velvillig erindring.
Indtil Kommunens svar vedr. delegation af udviklingsopgaver på havnen er modtaget,
bedes Kommunen venligst indkalde en repræsentant fra Foreningen Lokalrådet for
Kalvehave og Omegn ( LKO ) - gerne dennes fungerende sekretær, Poul-Erik Feldt - til
det stiftende møde for Havnebestyrelsen.
Jeg er selv menigt medlem af bestyrelsen for nævnte forening og har bådplads i havnen.
Baggrunden for mit forslag er, at Havnebestyrelsens sammensætning skal svare til
havnens stigende betydning som rekreativt område for lokalsamfundets borgere og som
turistprodukt.
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave
Danmark,
ph. ( 45 ) 24 61 83 50.
Fastnet(45) 32 94 20 50.

kajflinta@gmail.com
www.kalvehaveinfo.dk
www.facebook.com/kalvehave.dk
Den 14/12/2014 kl. 11.11 skrev "kajflinta@gmail.com" <kajflinta@gmail.com>:
Sendt C.c. Til medlemmer af bestyrelsen for foreningen LKO, foreningen
DGS og
Vordingborg kommune
Att.: Jesper Kraft Andersen
Vej, Park og Havneservice

Hej Jesper!
Tak for venligt svar som er indlæst på den lokale side på
www.facebook.com/kalvehave.dk
Jeg anmoder om venligst at måtte modtage Havnebestyrelsens kommissorium.
Hvis dette endnu ikke findes for Kalvehave havn specifikt og, hvis udviklings- og
planlægningsopgaver i havnenes lokalområder ikke påtænkes delegeret til
havnebestyrelserne, bedes dette venligst oplyst.
I bekræftende fald bør Kommunen genoverveje Kalvehave havnebestyrelses
sammensætning.
I sagen henvender jeg mig som medlem af Lokalrådet (LKO), men tegner ikke dettes
bestyrelse.
Henvendelsen står helt for egen regning.
Formålet med henvendelsen er
- at sikre, at udviklingsopgaver vedr. hele lokalområdet - incl. Havnen - bringes tilbage
på det rette spor, det vil sige med respekt for Nærdemokratimodellen.
- at sikre, at en af LKO vedtaget og kommunalt godkendt LUP respekteres af alle,
herinder havnebestyrelsen og Foreningen DGS.
Baggrunden for min henvendelse er mere konkret, at der snarest muligt skal udarbejdes
en LUP for vort lokalområde, hvor kun havnen, Strandparken og - på lige så langt sigt Lindholm ø, har udviklingspotentiale. Der findes for tiden ingen LUP for lokalområdet.
Derfor skrev jeg den 8. ds. til Kommunens Udviklingsstab, Claus Lyngbye Petersen
således ( citat ):
"
(....) Jeg er gerne til tjeneste for den øvrige bestyrelse med et
udkast til LUP, men savner, som nyt medlem af bestyrelsen,
dokumentation ang. rækkevidden af de udviklingsopgaver,
der er givet til foreningen Den Gule Stald ( DGS) for områder
ved Kalvehave havn.

Det drejer sig om oplysninger, der i forbindelse med
stiftelsen af DGS og lanceringen af projekt Kalvehave
strandpark, blev givet til offentligheden om
udviklingsopgaverne.

Kan Udviklingsstaben venligst sende mig nærmere
dokumentation herom?" (....) ( citat slut )
Udviklingsstaben har svaret og ladet forstå, at man ikke kender til den efterlyste
dokumentation og heller ikke kender til, hvem der skulle have delegeret
udviklingsopgaver ved havnen til Foreningen DGS.

Jeg er gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave

BILAG 6
4.april 2015
Tillige sendt C.c. Kommunens dialogudvalg 3 ( for info) idet det foreslås, at der udpeges et ikkelokalt forslag til dirigent på generalforsamlingen fra Kommunen.
( - fortsat God Påske til alle modtagere ! )
Til foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
v. Formanden Britta Jørholt
Hej Britta Jørholt!
Forslaget fra bestyrelsesflertallet i LKO om mistillidsvotum til Kaj Flinta på Foreningens
generalforsamling er nu offentliggjort på Foreningens hjemme- og facebookside.
Efter sit indhold er det vedtaget af flertallet den 27. Marts og modtaget af Formanden den 29. s.m.
Jeg har noteret mig, at Formanden forlanger forslaget om mistillidsvotum sat på
generalforsamlingens dagsorden til behandling før mine forslag - og anmoder om, at der indkaldes
til forberedende bestyrelsesmøde til afholdelse inden generalforsamlingen.
Formålet er at formulere bestyrelsesflertallets forslag således, at generalforsamlingen får et
forsvarligt beslutningsgrundlag.
De mange faktuelle fejl og misforståelser kunne være undgået, hvis der havde været indkaldt til
møde - eller forslaget var udsendt til bestyrelsen inden bestyrelsesflertallets beslutning den 27.
marts.
Jeg forventer, at også bestyrelsesmedlem, sekretær Tine Rasmussen indkaldes til det forberedende
bestyrelsesmøde, selvom Tine Rasmussen har meddelt, at hun ønsker at trække sig på
generalforsamlingen.
Sammen med det øvrige mindretal i Foreningen, bestående af Jørgen Grundtvig, Bjørn Ramnæs og
undertegnede, vil forslaget om mistillidsvotum blive skåret til eller forkastet på bestyrelsesmødet.
Det må selvfølgelig komme an på en afstemning.
Jeg vender efter bortrejse selv tilbage til Kalvehave i morgen og holder mig til rådighed.
Også på mailen.
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4
DK-4771 Kalvehave

BILAG 7

kajflinta@gmail.com
<kajflinta@gmail.com>

3.
feb. Bjørn, Britta, kislarsen, feldt,
2015

Bestyrelsen for Foreningen LKO
C.c. : Foreningen DGS v. Thomas Finke
Hej alle!
Hvis jeg har fået Arbejdsudvalgets interne korrespondance ved en fejltagelse, så sig til.
Her og nu støtter jeg Bjørns vurdering mht. Kommunens - forlængst besluttede - dagsorden for de
kommunalt ejede forsamlingshuse.
Hvis Bjørn ikke vil deltage i bemeldte møde, stiller jeg mig gerne til rådighed.
Men et levedygtigt, privatejet Viemose forsamlingshus bør naturligvis samarbejde med Foreningen
DGS fx. om markedsføring og booking. Derfor ville det være endnu mere på sin plads, hvis en
repræsentant fra DGS ville deltage i arbejdsudvalget.
For god ordens skyld oplyses, at jeg - i regi af Dansk Flygtningehjælp - har indledt samarbejde med
Kommunens integrationsafdeling, Jobcenteret, om modtagelse og familiesammenføring for de lige
nu 11 flygtninge i Kalvehave.
Det er et meget givende arbejde, som jeg kan anbefale alle at tage del i.
Jobcenteret arbejder på at få stillet et lokale til rådighed i Kommunens Familiecenter i Kalvehave.
Det skal primært bruges til møder og sociale aktiviteter i forbindelse med modtagelse og
integration. Der er dog ikke givet noget tilsagn endnu.
Der tegner sig muligvis et omrids af et "aktivitetshus" hvor borgere og nyankomne kan mødes.
Således foreløbig til Jeres orientering.
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta
Søvej 4

BILAG 8
7 forslag fra Kaj Flinta
Forslag nr. 1
til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4.:
på generalforsamling den 9. April 2015 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 fjernet forslagsstiller fra foreningens postliste.
Begrundelsen for forslaget:
Fremgår af citatet fra email af 23. Jan. 2015 ( i uddrag ) fra Vordingborg kommune til forslagsstiller
( citat ):
- ( ...) ”Vi 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 fjerne 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 fjernet bestyrelsesmedlem, sekretær Tine Rasmussen fra nævnte
distributionsliste.
C.
Generalforsamlingen udtaler ligeledes - med samme, anførte begrundelse som Kommunen - kritik
af at Formanden - i forbindelse med fjernelsen 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.
D.
Generalforsamlingen udtaler ligeledes - med samme, 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 bestyrelsens
medlemmer.

Hvis bestyrelsesmedlemmerne 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. April 2015 i foreningen Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):
”Generalforsamlingen opfordrer foreningens bestyrelse til at opsige den ”postordning”, som pr. 18.
Oktober 2014 må betragtes 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 iht. Vedtægternes § 9,
på generalforsamling den 9. April 2015 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 forudgående godkendelse fra det i dokumentet omtalte bestyrelsesmedlem, sekretær Tine
Rasmussen,
- og udtaler ligeledes kritik af offentliggørelse samme 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".
Generalforsamlingen går 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 flg. tydeliggørende vedtægtsændring:
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 i § , 1 punktum m. fl.
lyde således:
”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.
”Foreningen dækker lokalområdet
Kalvehave Stationsby, Gl. Kalvehave, Viemose, Langebæk, Balle og Lindholm ø.”
Begrundelser for forslaget:
Ad 2. Punktum:
Lovgrundlaget er Nærdemokratimodel 2013, hvor det med tilføjelsen gøres tydeligt, at kravet om
”åbenhed” har forrang for vedtægternes § 8. Det kan undre, at dette er påkrævet.
Tydeliggørelsen har dog vist sig nødvendig, se begrundelsen 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 øvrige medlemmer af mindretallet.
Begrundelse Ad 2. Punktum:
Med Kommuneplan 2013 besluttede kommunalbestyrelsen at følge 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.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.”
Forslag nr. 5
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 § 1, 3. Punktum om adgang til deltagelse i LKO’s
generalforsamlinger, borgermøder og arrangementer ændres til flg. ordlyd:
”Der kræves ikke særligt medlemskab for at deltage i foreningens borgermøder og arrangementer,
som er åbne for alle interesserede. Borgere, der er bosat i lokalområdet samt borgere, der ejer, lejer
eller bruger en flexbolig eller et sommerhus i lokalområdet, eller som efter dirigentens vurdering
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 arrangementer. Større åbenhed vil måske kunne fremme interesse for
lokalområdet og tilflytning.
Forslagets andet led om ret til adgang er den naturlige følge af Kommunens flexboligordning, 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 for forslaget fra brugerne.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.”
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 til flg. ordlyd:
”Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle fastboende borgere i lokalområdet
over 18 år har stemmeret og er valgbare.
Desuden har borgere over 18 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. April 2015 i foreningen
Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO )
Såfremt ovenstående ændringsforslag til § 4 vedtages skal den eksisterende bestemmelse i § 5,
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,
medmindre bestyrelsesmedlemmet bevarer væsentlig tilknytning til lokalområdet jf. § 4 om
stemmeret og valgbarhed på LKO’s generalforsamlinger. Tilknytningskravet afgøres endeligt af
dirigenten på den efterfølgende generalforsamling, hvis der fremkommer indsigelser på denne”.
Generalforsamlingen går herefter over til næste sag på dagsordenen.
( ends )

Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta

BILAG 9

Britta Jørholt <brittajoerholt@post.tele.dk>

21. mar.
2015

til Poul-Erik, echr, Bjørn, mig,
kislarsen

Hej alle

I vedhæftede fil dagsorden til generalforsamling som aftalt på møde den 13. ds.

Poul-Erik har fået accept fra Sydsjællands Tidende med annonce den 25. marts 2015.

Vigtigt til Elsebet: Vil du være venlig at lægge dagsorden på vores hjemmeside inden den 25. ds.

Undertegnede sender den til LKO-maillisten.

God weekend.

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn,
formand

Britta Jørholt

BILAG 10

Lokalrådet for Kalvehave og omegn
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 9.4.2015 kl. 19.00 i Viemose Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter: Der skal vælges 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 skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Mailadresse: britta-joerholt@post.tele.dk.

BILAG 10

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
LKO’s hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.dk
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Referat af

Bestyrelsesmøde i LKO den 13.03.2015, kl. 16.00 på formandens adresse
Fremmødte:
Afbud:
Fraværende:
Referent:

Britta Jørholt, Elsebet Christiansen, Bjørn Ramnæs og Poul-Erik Feldt.
Kaj Flinta.
Jørgen G. Pedersen.
Poul-Erik Feldt.

Dagsorden:
1. Samarbejdsproblemer.
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 2014 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 efterfølgende 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.
2. Planlægning af generalforsamling den 09.04.2015 i Viemose Forsamlingshus –
lokale er bestilt.
Ingen bemærkninger til dette punkt.
3. Forslag til dagsorden behandles og godkendes. Dirigent og referent vælges.
Annoncering i Sydsjællands Tidende, hjemmeside, LKO-mailisten og Facebooksiden. 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 + 1 ny bestyrelsessuppleant.
Britta har spurgt Jørgen Grundtvig 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 og beretning må ikke offentliggøres,
før de er godkendt/behandlet på generalforsamlingen.
Elsebet udleverede et revideret og underskrevet regnskab for 2014.
5. Forslag til budget 2015. Ifølge vedtægter skal der ikke godkendes noget budget på
generalforsamlingen.
Britta udleverede et forslag til budget for 2015, der blev godkendt efter et par ændringer.
6. Status på økonomien d.d.
Elsebet oplyste, at tilskuddet for 2015 fra Vordingborg Kommune på 18.000 kr. er modtaget, og at beholdningen d.d. er på 20.704,- kr.
7. Evaluering af Dialogmøde den 10.03.2015.
Mødet blev kort omtalt. Der var 41 fremmødte borgere + 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Referatet af mødet afventes 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 KIF-forvaltningen senest den 14.
marts 2015, om hvorvidt man ønsker at overtage (købe) deres respektive huse eller ej.
9. Opfølgning af besøg på Kompetancecentret.
Britta, Elsebet og Bjørn orienterede om deres besøg på Kalvehave skole den 26.02.2015,
og kunne bl.a. oplyse, at der pt. er 55 elever og 40 ansatte.
10. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
Ovenstående referat er godkendt den

Britta Jørholt

/

- 2015.

Elsebet Christiansen

Bjørn Ramnæs

Poul-Erik Feldt
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kajflinta@gmail.com
<kajflinta@gmail.com>

31.
mar.
2015

til Claus, Poul-Erik, Bjørn, Elsebet, Jørgen,

Tillige sendt til Vordingborg kommune, Claus Lyngbye Petersen ( for info )
Foreningen LKO
v. / Poul-Erik Feldt
Hej Poul-Erik!
Uden svar på min mail nedenfor af 23. ds. bør Foreningen nu bringe en anden dirigent i forslag til
generalforsamlingen den 9. april, gerne Kommunens Claus Lyngbye Petersen, som nyder
almindelig tillid.
Med al respekt for den foreslåede Torben Månsson, selvfølgelig.
( Der er aktuelt behov for en dirigent, der er hævet over det "lokale").
Der er desuden fortilfælde, idet LKO ved en tidligere generalforsamling - hvor jeg ikke selv deltog brugte Knud Larsen ( V ) som dirigent.
Jeg benytter lejligheden til protestere imod, at "Resumeet" vedr. Bestyrelsesmedlemmet Tine
Rasmussen og nu pkt. 1 i referatet af bestyrelsesmødet den 13. ds. ikke er forelagt de berørte
bestyrelsesmedlemmers godkendelse inden offentliggørelse.
Bestyrelsesflertallets adfærd er i strid med Nærdemokratimodel 2013, som ikke hjemler den i LKO'
s bestyrelsesarbejde herskende tilsidesættelse af mindretalsrettigheder.
Det er alene bestyrelsesflertallets ansvar, at generalforsamlingen nu skal tage stilling til
"personfnidder" og diverse forslag til generalforsamlingsbeslutninger f. eks. følgende, der snarest
sendes til formanden direkte:
"Forslag nr. 1
til beslutning iht. Vedtægternes § 9, 4.:
på generalforsamling den 9. April 2015 i Lokalrådet for Kalvehave og Omegn ( LKO ):
"Generalforsamlingen opfordrer foreningens bestyrelse til at opsige den ”postordning”, som pr. 18.
Oktober 2014 må betragtes som indgået mellem foreningens sekretær og forslagsstiller.
Begrundelse:
Postordningen indebærer, at forslagsstillers post til foreningen - herunder c.c.mails - sendes til
sekretæren.
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."
( ends )
God påske til alle modtagere!
Med venlig hilsen, kind regards
Kaj Flinta

