Referat fra LKO Bestyrelsesmøde 16/6 19.30 – 21.00
Afbud fra: Flemming og Dorthe
Til stede: Helle, Annette, Elsebet, Bo, Torben og Thomas
1.

Valg af ordstyrer. Formanden klarer det

2.

Opfølgning på referat (19/5-22) og godkendelse af dagsorden: Der var tvivl om, hvem
der følger op på det videre forløb med bosætnings-ambassadørerne. Helle kontakter
Flemming.

3.

Økonomi v/ Elsebeth: Vi har ca. 16.000 kr. i kassen

4.

Orientering fra netværksmødet for lokalfora den 23. maj v/ Thomas og Bo: Deltagerne
var enige om, at det også fremover vil være nyttigt at udveksle erfaringer i netværket.

5.

Orientering fra stiftende generalforsamling i det nye LAG 13/6 v/Thomas og Annette:
Der skulle vælges 19 medlemmer til den nye LAG-bestyrelse, 4 fra hver af kommunerne
Næstved, Faxe og Vordingborg + 3. Den nye bestyrelse skal nu udarbejde en
handlingplan, som skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Der er 4,7 mio
kr. til uddeling i 2023.

6.

Biosfære Møn – opfølgning v/Thomas. Thomas deltog i Biosfære Møn 5 års
jubilæumsmøde i Møns Museum i Stege. Ved denne lejlighed efterspurgte han en status for
implementering af Naturpark Syd. Der blev henvist til den nye handlingdplan 2022-2027,
hvoraf det fremgår, at der søges om at hele kommunen bliver optaget som biosfæreområde
og at de særlige indsatsområder i vores område er Oremandsgård og skovene omkring
Peterværft. Der bliver ikke tale om en afgrænsning særskilt af vores Biosfære Møn+.
Foreningen LKO melder sig ind som ambassadør (Thomas) for at kunne holde sig løbende
orienteret.

7.

Kort orientering fra møde i Havneudvalget (bla. om opslagstavle) v/ Thomas og Helle.
Havneudvalget vedtog at søge fondsmidler til en udvidelse af legepladsen. Det blev
tilkendegivet, at sejlklubben ikke vil gå videre med projektet om placering af flydebroer ud
for badeforeningens hus. Jollernes placering på land skal afklares i forhold til teltpladsens
afgrænsning.

8.

Orientering fra VKs’ velkomstmøde 4. juni for tilflyttere v/Helle (kan senere følges op af
FT, som var med til mødet). Afventer Flemmings beretning

9.

Folkemødet 2022 (der opstilles et telt til lokalfora 20/8. Lis Due, Stege koordinerer LKO’s engagement og hvem tager sagen?) Der var tvivl om hvilket tema vi eventuelt
skulle præsentere. Helle kontakter Lis Due med henblik på nærmere oplysninger. Der var
forslag om at udarbejde en folder. Thomas finder den gamle LKO-folder frem. (vedlagt)

10. Kalvehavebanens 125års jubilæum (holdes på Bakkebøllestien 27/8 - kan/vil LKO
bidrage med noget?) Vi deltager ikke, men Helle skriver lidt om arrangementet på
facebook
11. Fordeling af opgaver mhp at følge politiske udvalg v/Thomas. ØkonomiudvalgetThomas, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget - Torben, Kultur-og Fritidsudvalget Helle, Klima- og Teknikudvalget - Bo, Social- og Sundhedsudvalget - Annette, Børn- og
Familieudvalget - Dorthe?
12. Dialogmødet 12. september (Lena Milo er -igen – kontaktet). v/Annette, Thomas og
Flemming. Annette indkalder til møde i gruppen i starten af August, sådan at der
foreligger prograudkast til bestyrelsesmødet 18. august.
13. Frivillig fredag – arrangement for alle frivillige. Skal vi deltage og evt. indstille en
person/gruppe til årets frivilligpris v/Helle. Man kan tilmelde sig arrangementet
individuelt. LKO indstiller Café Den Gule Stald til årets frivilligpris.
14. Vandrefestival (er det noget, vi skal involveres aktivt i?) Vi deltager ikke.
15. Nyt om LKO’s aktuelle projekter. Kalvehave Villaby (jf mail fra FT), Den Gule Stald,
cykelstier mv. Intet nyt
16. Næste møde 18. august kl 19.30 i Den Gule Stald
17. Evt. Bo orienterede om, at Kalvehave Skole deles i to med en ny afdeling på 30 elever i
Mern. Annette vil gerne arbejde målrettet med at inddrage omegnen i LKO’s arbejde.
Helle har bedt kommunen om at undersøge, om der i Iskutterens lejekontrakt er klausuler,
der forudsætter, at den er åben i sæsonen.

Referent: Thomas

