Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Bestyrelsesmøde og workshop
Tid og sted:

20-01-2022, Den Gule Stald

Deltagere:

Elsebeth Chris ansen, Flemming Tejmers, Jens Øjvind Nielsen, Thomas Finke, Dorthe Herløv,
Claus Veje, Helle Krogh Hansen

Fraværende: Bo Petersen
Referent:

Jens Øjvind Nielsen

1. Dagsorden og referat
Sidste referat blev godkendt og underskrives på næste møde.
2. Økonomi
Elsebeth redegjorde for den økonomiske status.
3. Workshop
Thomas styrede workshoppen. Han har fremsendt de anvendte plancher.
Webmail: LKO@kalvehavelokalforum.dk
Det blev a alt, at formand og sekretær er ansvarlige for at håndtere indkomne mails.
Begge kny es op l LKO mailen så indlæg videresendes l private mails. Det er sket.
Claus modtager i dag LKO mails og skal fremover agere i forhold l mailen f.eks. bede et andet
bestyrelsesmedlem om at håndtere henvendelsen.
Alle har login l LKO-mailen.
Thomas udarbejder signatur, der beny es i afsendelse af mails.
Der er opre et grupper l distribu on f.eks. l foreninger.
Hjemmeside: www.kalvehavelokalforum.dk
Hjemmesiden er l faste oplysninger - ikke et dialogmedie.
Foreninger i vores område lbydes at have et indlæg på hjemmesiden.
Der er lagt en oversigt over foreninger op på siden.
Det blev beslu et at etablere en liste over forretninger l informa on for borgere og turister.
Bestyrelsesmedlemmer fremstår med billede, navn, tlf. og mail. Lidt oprydning er nødvendig.

Facebook: Lokalforum for Kalvehave og omegn
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Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Facebook beny es l dialog.
Der udspandt sig en drø else af om foreninger kan beny e vores facebookside og dermed blive
en paraply for kommunika on. Det blev konkluderet, at der er så mange målgrupper med
kommunika on at en egentlig paraply, er for meget at forvente. Foreninger og borgere er dog
velkomne l at beny e Facebooksiden.
Thomas er Facebook ansvarlig og får oplæg lsendt for godkendelse.
LUP
Thomas gennemgik historikken – hvad der er opnået, og hvad der har været planlagt, men ikke
gennemført.
Der er primært 3 indsatsområder som vi bør overveje ini a ver på:
•

Cykels er: cykelruter på hjemmesiden og i folder.
Claus har foldere liggende i større antal. Claus tager dem med l brug.
Ansvar: Flemming - cykels -gruppen.

•

Strandpark:

•

o

Cafe-restaurant

o

Alterna ve bademuligheder

o

Strand

Helhedsplan for Kalvehave Havn
o

Strandpark, bygninger, legeplads mv

Den videre proces for udvikling af LUP2
•

Foreningsmøde

•

Generalforsamling

•

Borgermøde

•

Borgerdialog – Facebook og andre muligheder

4. Foreningsmøde 24-02-2022
Der skal udarbejdes en invita on for udsendelse i denne/næste uge.
Thomas udvikler en folder l udsendelse via mail l foreningernes formænd.
Dagsorden for mødet
-

Gensidig orientering – LKO indleder.

-

Oplæg l samarbejde om at udvikle LUP2.
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Lokalforum for Kalvehave og Omegn

-

Ønsker l konkrete samarbejder foreningerne imellem og med kommunen.

-

Ideer l dialog med borgerne.

5. Næste møde
17-02-2022 Den gule stald
6. Eventuelt
Ingen indlæg
--------------------------------------------------Årsplan 2021/2022
•

16-12-2021 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

20-01-2022 kl. 19:00-22:00: Bestyrelses-workshop

•

17-02-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

24-02-2022 Foreningsmøde 1

•

17-03-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Egnshuset

•

21-04-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

28-04-2022 Årlig generalforsamling

•

19-05-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Egnshuset

•

05-06-2022 Grundlovsdag

•

16-06-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

18-08-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Egnshuset

•

25-08-2022 Foreningsmøde 2

•

08-09-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

22-09-2022 Borgermøde

•

20-10-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Egnshuset

•

17-11-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Den Gule Stald

•

15-12-2022 kl. 19:30-21:00: Bestyrelsesmøde Egnshuset

•

Januar 23 Bestyrelsesworkshop
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