Formandens beretning LKO 28. april 2022
Den Gule stald/Lindholm
Foreningen Den Gule Stald har foreslået, at debatten om husets fremtid bør ligge i LKO for at få en mere demokratisk
debat om eventuelt køb af stalden og dens fremtidige anvendelse.
Vi har derfor oprettet en arbejdsgruppe vedrørende for Den Gule Stald. Arbejdsgruppen består af Helle Krogh Hansen,
Bo Juul Petersen og Thomas Finke og refererer til lokalforums bestyrelse.
Arbejdsgruppen har etableret kontakt til en advokat, som vil arbejde gratis med hjælp ved et evt. fremtidigt
foreningskøb og delvis nansiering gennem sponsorater eller folkeaktier. De indledende drøftelser med advokaten har
handlet om hæftelse ved køb, fastlæggelse af medlemskreds og proces omkring folkeaktier eller sponsorater.
Arbejdsgruppen har desuden sendt et brev til transportministeren, som er chef for Bygningsstyrelsen, med amnodning
om at han gør sin ind ydelse gældende og tager Den Gule Stald ud af Lindholmpakken, så vi kan sikre vores kulturhus
uafhængigt af øens fremtidige anvendelse.
Ministeren svarede, at den fremtidige anvendelse er politisk uafklaret, at et evt. salg af Lindholm skal ske som et samlet
udbud og at kommunen i givet fald har førsteret til at byde.
Umiddelbart herefter er Lindholm rent faktisk sat til salg og kommunen forhandler siden januar med Bygningsstyrelsen
om et evt. køb. Det vil sige, at der kan blive tale om et kommunalt køb af stalden (og måske de andre bygninger på
havnen) førend vi evt. skal tage stilling til et foreningskøb. Hvis kommunen ikke vil købe, vil vi komme til at leve i
usikkerhed længe endnu.
Vi prøver at fremme en politisk debat i byrådet. Vi har holdt et ka emøde med borgmesteren og vi har i
kommunalbestyrelsens spørgetid efterlyst en plan for den politiske proces i forbindelse med forhandlingerne med
Bygningsstyrelsen. Begge dele har a ødt en n omtale i de lokale medier. Vi bliver ved med at presse på for
medinddragelse af borgerne i processen.
Cykelstigruppen
Der er afsat yderligere 200 mio. til cykelstier langs statsveje i Danmark. På Sjælland mangler Vejdirektoratet at få
udarbejdet projektforslag for ’de sidste 2200meter - strækningen Gl.Kalvehave-Langebæk,, hvilket er en forudsætning
for at komme i betragtning, når Transportministeren har penge til mere cykelsti.
Gennem cykelsstigruppen under lokalforums bestyrelse er det lykkedes at få Vejdirektoratets afdeling i Næstved til at
prioritere arbejdet, så de kan være klar næste gang, der kommer en mulighed for nansiering.
Vi har god kontakt til Vejdirektoratet– vi er på lystavlen! Som led i kommunevalget k vi 3 fotospots sat op på
Langebæk-Kalvehave strækningen. Michael Smed lavede en video. Vi har også fået en fast kontaktperson i kommunen:
ingeniør Bjørn Buch
MOE i Vordingborg er af Vejdirektoratet valgt som rma for udarbejdelse af det konkrete cykelstisprojekt. Vejdirektoratet
forventer at materialet fra MOE er klart til udbud til september, hvor der forhåbentlig også vil være økonomiske midler til
rådighed i ministeriet, så cykelsti fra Langebæk til Gl.Kalvehave kommer med i planen.
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I forbindelse med cyklens år 2022 har gruppen lavet pressemeddelelse og oprettet en facebookside. Til det sidste års
!"#"$%&"'"(%!) kampagne, der starter her i foråret 2022, har gruppen foreslået, at Vejdirektoratet opretter 3-4
’fotospots’ på strækningen Kalvehave-Langebæk. Gruppen planlægger også at afholde en cykelevent med deltagelse
af cyklister fra både Møn og Kalvehave lokalfora som tænkes at slutte med gudstjeneste i Kalvehave Kirke.

Valgmøde
Vi holdt valgmøde i Viemose Egnshus den 11. november
Alle partierer blev inviteret og der kom tilsagn fra A, B, C, D, F, O, Ø og Fælleslisten. LKO efterspurgte planer for ældreog børneområderne, helhedsplan for Kalvehave og Omegn, støtte till cykelstiudvikling og politiske overvelser om
Lindholms og Den Gule Stalds fremtid. Det var et positivt møde med en god dialog. Vedrørende Den Gule Stald var der
positive tilkendegivelser hele vejen rundt, til støtte for husets fremtidige drift.
Biosfære Møn+
Kalvehave Virke er nedlagt og har videregivet de igangværede arbejsdgrupper til LKO. Vi har i første omgang oprettet en
arbejdsgruppe om udvidelse af Biosfære Møn med hele fjordområdet og det tilgænsende kystområde på
Sjællandssiden.
Vi havde i januar møde med kommunens biosfære-koordinator for at diskutere udvidelse af Biosfære Møn med
området, som er beskrevet i projektskitsen *Naturpark Syd”.
Vi har i marts præsenteret vores tanker på Biosfære Møns workshop om indsatsområderne for de næste fem år. Der er
enighed om, at udvidelsen giver god mening og kommunen vil vurdere, om der er kommunale ressourcer til den
fornødne planlægning på nuværende tidspunkt. Vi venter spændt.
Den lokale udviklingsplan
Vi har arvet en lokal udviklingsplan fra det tidligere lokalråd. Der er tre temaer, som vi vil arbejde videre med:
•
Cykelstier, cykelturisme
•
Strandpark, herunder Den Gule Stald og sandstrand/badebro
•
Helhedsplan for Kalvehave, herunder kommuneplanlægtningen
Vi overvejer en revision af udviklingsplanen.
Foreningsmøde
Vi indbød i februar foreningerne i lokalområdet til et møde, for at drøfte eventuelle ønsker til konkrete samarbejder
foreningerne imellem og med kommunen. Mødet blev a yst på grund af manglende tilmelding.
Bosætningsambassadører
Der er meget posive erfaringer fra Møn, hvor bosætningsambassadørerne selv opsøger til yttere. Vi vi vil gerne nde
5-6 borgere, der vil være bosætningsambassadører. Bosætningsambassadørerne vil få en introdukon fra Vordingborg
Kommune og med præsentaon af erfaringer fra Møn
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Bestyrelsen
Per Anthonsen har trukket sig fra bestyrelsen og Thomas Finke, som var første suppleant, er indtrådt i hans sted.

