Dagsorden Referat
Reersø Lokalråd ekstraordinære bestyrelsesmøde hos Johnny
Mandag den 6. august 2018 kl. 19.00

Tilstede: Kasper, Lis, Henrik, Anita, Vagn, Knud og Johnny
Fraværende: ingen
Referent: Lis

1. Godkendelse af referat fra
Lokalrådsmødet hos Vagn den 26. juni
2018
2. Beslutning om opsigelse af aftalen
mellem Reersø Lokalråd og Kalundborg
Kommune vedrørende oprensning og
genetablering af
Branddammen/vådområdet ved
campingpladsen vest for Skansevej.
Aftalen er indgået med den tidligere
bestyrelse, som fik 50.000 kr til
oprensning og genetablering af
området. Imidlertid har det vist sig, at
beløbet langt fra kan dække udgifterne
til oprensningen, hvorfor Vagn har
været i dialog med Reersø
Museumsforening med henblik på
overdragelse af projektet, da man har
vist interesse for området. Foreningen
ønsker dog ikke at overtage opgaven.
Den tidligere formand for Reersø
Lokalråd og Kalundborg Kommune har
fortsat samarbejdet om opgaven både
anlægsmæssigt og økonomisk selv om
det er 4 mdr. siden den tidligere
formand aftrådte og gik ud af
Lokalrådet. Den nye bestyrelse er ikke
blevet orienteret om dette fortsatte

Godkendt

Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at
det i udkast til skrivelsen kommer til at
fremgå, at Reersø Lokalråd ikke har noget
imod, at andre aktører påtager sig opgaven
med oprensningen og den fremtidige
vedligeholdelse af området.

samarbejde.
Det indstilles på det foreliggende
grundlag, at bestyrelsen træffer
beslutning om at aftalen opsiges med
Kalundborg Kommune og restbeløbet
på kr. 28.337,50 overføres til
kommunen.
./. sagen vedlægges et udkast/skrivelse
til Kalundborg Kommune, hvor der
gøres opmærksom på, at Reersø
Lokalråd ikke kan acceptere at
Kalundborg Kommune har fortsat
samarbejdet med den tidligere
formand for Lokalrådet mv.

3. Beslutning om at påtage sig opgaven
med fjernelse af bevoksning på
Kælkebakken ved rensningsanlægget.
Reersø Lokalråd har været i dialog med
Kalundborg Forsyning om fjernelse af
bevoksningen efter en borger
henvendte sig til Lokalrådet og gjorde
opmærksom på en ulykke sidste år,
hvor et barn brækkede benet under
kælkning ind i bevoksningen.
Kalundborg Forsyning har skriftligt
meddelt, at Reersø Lokalråd må fjerne
bevoksningen, hvis vi selv betaler og
fjerner grenene.
4. Evt.

Bestyrelsen var enige om at tage imod
tilladelsen til selv at rydde området.
Johnny meddeler Kalundborg Forsyning
bestyrelsens beslutning.
Lis havde tilbud med, fra ekstern entreprenør
lydende på kr. 2000,00

Johnny oplyste, at han i flere tilfælde var
blevet kontaktet af borgere/foreninger på
Reersø, som havde forespurgt til muligheden
for et nyt Reersøhus på ”Postgårdgrunden”,
som tilhører Kalundborg Kommune.
Johnny har derfor i dag kontaktet Borgmester
Martin Damm, som havde oplyst at dette ikke
var en mulighed, da det politisk var besluttet,
at der skulle bygges boliger på grunden.
Der var flere andre årsager til at forslaget
afvistes, hvorfor Martin Damm var villig til at
stille op til et møde med repræsentanter for

foreningerne for en uddybende forklaring. Der
ville på mødet blive mulighed for at stille
spørgsmål og forslag til alternative løsninger.
Bestyrelsen godkendte, at Johnny undersøgte
behovet for at arrangere et sådant møde.

