Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Bestyrelsesmøde
Tid og sted:

17-02-2022, Den Gule Stald

Deltagere:

Flemming Tejmers, Jens Øjvind Nielsen (senere ankomst), Thomas Finke, Claus Veje, Helle
Krogh Hansen; Bo Petersen

Fraværende: Elsebeth Chris ansen, Dorthe Herløv
Referent:

Jens Øjvind Nielsen

1. Dagsorden og referat
Sidste referat blev godkendt og underskrives på næste møde.
2. Økonomi
Elsebeth havde fremsendt økonomiske status.
3. Opfølgning på bestyrelsesworkshop i januar.
Referat fra workshop, se referat fra 20.1.
4. Foreningsmøde 24-02-2022
Der er to lmeldinger
Mødet a yses.
5. Den Gule Stald mv
Posi ve meldinger fra VK mht. køb af Lindholm og bygningerne på Kalvehave Havn.
Også posi v udmelding om etablering af Naturpark på Ulvshale og Bressendor s forslag om at
inddrage Lindholm heri.
Thomas deltog på VK kommunalbestyrelsesmøde om De Gule Stalde og havde en stor ar kel i
Sydsjællands Tidende samt indlæg i TV Øst
Thomas og Helle holdt møde med borgmestern om stalden og Lindholm
VK har afsat 580.000 l etablering af kommunika ons om naturværdier i VK. Arbejdet forestås af
kommunens naturforvaltere.
Se www.vildevordingborg.dk . Se billede.
Flemming henviste l møde d. 1/3 om Biosfære Møn. Thomas og Flemming deltager – andre fra
bestyrelsen er også velkomne – kontakt Flemming.
6. Cykels er
Cykels gruppen har opnået hvad den havde sat sig for og har derfor afslu et arbejdet.
Resultatet er, at VK udformer projektoplæg i 2022 om cykels fra Langebæk l Kalvehave.
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Projektoplægget skal indgå i statens puljefordeling i 2023.
Gruppen ønsker at kaste sig over panorama emnet – dvs. dannelse af udsigtspladser på strategiske
steder i VK.
7. Flexbolig høring
Der er for og imod exboliger, men bestyrelsen vurderer, at det er posi vt at kunne lbyde
exboliger i LKO området af hensyn l at have adgang l de e større marked.
LKO afventer og foretager sig ikke noget ak vt.
8. Min Landsby
Helle har gode erfaringer med oplægning af arrangementer i Cafe Den Gule Stald.
Det blev a alt at opfordre andre foreninger i lokalområdet l at beny e APP’en l kommunika on
af arrangementer.
Helle skriver ud l foreningerne om sine erfaringer og forslag.
9. Bosætningsambassadører
Der er en posi v inds lling l at etablere bosætningsak viteter og ambassadører.
Flemming invitere bosætningsambassadør fra Møn l møde i LKO for drø else af deres måde at
arbejde med emnet på, hvordan man får nys om l y ere, og hvad der dere er gøres for at
inddrage dem i fællesskabet.
Ligeledes kan det være relevant at mødes med medarbejdere i VK’s bosætningsprojekt.
10. Ny skralde ordning
Vi skal fra 2023 l at sortere i tre skraldespande. Tømningsfrekvensen sæ es ned l 14 dage i
sommerhalvåret – LKO anbefaler at bibeholde frekvens en gang ugentligt.
Claus sender svar l VK
11. S opretning
VK har afsat 300.000 l s opretning inkl. l fornøden arbejds d l s opretning i VK.
S -opretning i Gl. Kalvehave Villaby: E er pres fra grundejerforeningen er det lykkes at få s en
re et op.
12. Næste møde
17-03-2022 Egnshuset
13. Eventuelt
Nyråd lokalforum arrangerer 125 års jubilæum for Kalvehave Lokalbane 21/5 kl. 10-16
Uddannelses- og beskæ igelsesudvalget inviterer l møde enten 21. eller 23. marts kl. 15:30
Flemming, Bo og Helle melder sig l d. 23/3.
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--------------------------------------------------Årsplan 2021/2022
•

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

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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