Referat fra bestyrelsesmøde 22-08-25
Til stede var Helle, Flemming, Elsebet, Torben, Anne e og Thomas
1. Dagsorden og opfølgning på referat fra LKO- møde 22-06-16
Ingen bemærkninger
2. Økonomi
3. Folkemøde Møn – orientering og herunder informa onsmateriale om LKO
Flemming orienterede om sine oplevelser. Vi afventer evaluering fra folkemødets bestyrelse.
4. Dialogmødet 12. september (status fra arbejdsgruppen) jf. LKO-mail af 5/8 l Lena Milo
Der er ikke kommet svar fra Lena Milo. Muligheden for annoncering i Sydsjællands Tidende er
overskredet. Helle rykker pr. mail og telefon.
5. Referat fra fælles lokalforamøde 29. juni (Anne e, Elsebeth, Dorthe Herløv, Flemming Tejmers)
Blev drø et
6. Borgermøde i e eråret
Var planlagt 22.9. Fly es l 31. oktober med tema biosfære og helhedsplan. Foreningerne indbydes
særskilt.
7. Referat fra LAG-mødet 23/8, hvor vi ikke var med. De beder om input l udviklingsstrategien senest 9/9
Det blev vedtaget at afvente forslaget l udviklingsstrategien.
8. Drø else: hvordan understø er vi, at LKO når hele vores lokalområde.
Anne e undersøger muligheder.
9. Samarbejde med andre interesseorganisa oner i vores område, bla. Seniorrådet
Jf. punkt 8
10. Jubilæet for Kalvehavebanen og jubilæums arrangement for Færgen
Flemming og Dorthe deltage i fetlighederne i Nyråd. Vi er blevet gjort opmærksom på, at der på Møn
planlægges festligheder i forbindelse med færgen Møns 100 års jubilæum og broens 80 års jubilæum
i foråret 2023. Thomas tager kontakt vedrørende medvirken fra LKO.
11. Deltagelse i frivilligdagen, Vordingborg Kommune
Helle og Thomas har lmeldt sig. Alle kan lmelde sig på Vordingborgs hjemmeside.
12. Nyt fra det poli ske (info fra hver af os, der følger et stående udvalg)
Blev drø et. Der var ikke behov for umiddelbar handling fra LKO.
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13. Kommunika onen i LKO – indbyrdes og udad l (fx hvem og hvordan svarer vi hinanden på mails)

Det er dligere a alt at Helle og Thomas holder øje med mailen og melde videre hvis der er behov for
at orientere eller handle. Det bør klart fremgå om der er tale om orientering l resten af bestyrelsen
eller anmodning om lbagemelding - i givet fald med svarfrist.
14. Aktuelle LKO-projekter
a. Udvidelse af sandstrand ved badebroen. Orientering om ansøgning v/Thomas
Thomas har på vegne af LKO ansøgt kommunen om lladelse l at erne en
sivbevoksning ved den kommunale badebro. Kommunen har svaret følgende: Det
bekræ es hermed, at du og andre ligesindede har lov l, at påbegynde ernelsen af
tagrør på projektarealet. Som udgangspunkt vil kommunen gerne indgå i projektet,
især hvis det kan ske som et samarbejde mellem kommunen og lokalforum/strandlaug/
borgergruppe. Det skal dog bemærkes at det kommunale bidrag a ænger af de
forestående budge orhandlinger.
En mulig arbejdsfordeling kunne være at kommunen opgraver og bortska er rødderne,
og at I inden da påtager jer at erne alle eller væsentlige dele af de overjordiske dele af
tagrørene, samt står for den e erfølgende vedligeholdelse af stranden.
Thomas tager ini a v l at samle frivillige l at erne tagrørene.
b. Bosætningsambassadører
Drø es på næste møde
c. Cykels er
Drø es på næste møde
d. Flemmings anmodning om ak ndsigt
Blev drø et i forbindelse med forberedelserne l dialogmødet
15. Næste møde
22. september (i stedet for 8. september)
16. Eventuelt
Intet, blev dækket af megen udenomssnak i løbet af mødet.
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Træt referent: Thomas

