Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde
for Lammestrup og Stubberup Landsbylaug

1. Bestyrelsens konstitution og kontaktoplysninger
Det blev af tilstædeværende ved mødet enstemmigt besluttet at at fordele
bestyrelsens poster som følgende:
Bestyrelsesmedlemmer:
POST

NAVN

ADRESSE

e-mail

Formand

Lone Vej-Johansen

Lammestrupvej 34,
4140 Borup

lvp9@msn.com

Næstformand

Katrine Lock-Larsen

Lammestrupvej 53,
4140 Borup

k.locklarsen@gmail.com

Kassér

Signe Dalsgaard Urth

Lammestrupvej 20,
4140 Borup

signe.dalsgaard.thomsen@gmail.com

Sekretær

Sarah Cecilie Boss

Lammestrupvej 21,
4140 Borup

boss@journalist.dk

Menigt medlem

Line Mussegaard
Christensen

Bastebjergvej 8,
4140 Borup

mussegaard@hotmail.com

Menigt medlem

Karsten Hecht-Johansen

Stubberupvej 1,
4140 Borup

karstenhecht@hotmail.com

Suppleant

Kurt Jensen

Lammestrupvej 11,
4140 Borup

lisekurtjensen@gmail.com

Suppleant

Vita Vitalius Gülsen
(Stubberupgaard)

Stubberupvej 4, 44,
4140 Borup

dialog2@msn.com

2. Vedtægter
Kan anses for endelig godkendt, når flertal i bestyrelsen har sagt god for mindre
tilpasninger, der er aftalt på generalforsamlingen, jf. nedenfor.
Valgperioder:
Alle er på valg hvert andet år.
Kasserer og formand bør vælges i forskellige år. Det blev aftalt, at kasserer vælges i
lige år (2022) og formand i ulige år (2023).

Næstformanden skal vælges i lige år, for at sikre kontinuitet for formandsposterne.
Da vi er 6 i bestyrelsen og 2 suppleanter skal vi også have afgjort hvem af de øvrige
medlemmer, der er på valg i hhv. 2022 og 2023? Dette besluttes på næste
bestyrelsesmøde.
Suppleanter:
Inviteres med til alle møder, men beslutter selv om de vil deltage. De opfordres til at
deltage i mindst 1-2 møder årligt for at være orienteret og alle oplysninger/materialer
sendes også til dem.
3. Øvrige forhold
3.1. Trafikgruppe:
Vi har aftalt nedsættelse af en trafikgruppe, der skal arbejde på bedre forhold for
bløde trafikanter, børn/unge/pendlere mv. Det kan være via bedre busforbindelser,
cykelstier, 2:1 veje e.a.
Gruppen består ind til videre af Signe, Sarah, Line, Lone og Katrine. Laugets andre
medlemmer er meget velkomne til også at melde sig ind i denne gruppe. Katrine fra
bestyrelsen indkalder til et kommende opstartsmøde.
Der ligger et konkret forslag fra nogle beboere i vores mailpost om at der arbejdes
for at få sat vejspejl op ved broen ind til Borup, da der er særdeles vanskelige
oversigtsforhold og der opstår mange farlige situationer mellem biler samt biler og
bløde trafikanter. Vi kan evt. sende forslaget videre til Teknik- og Miljøudvalget.
Det samme gælder ønsket om trafikmålinger (ikke i sommerferien) for at få et bedre
overblik over, hvor mange der kører herude og hvor hurtigt. Det er mange år siden,
at der er foretaget målinger herude. I følge Signe kan vi bede politiet herom direkte.
For diskussioner om busforhold, cykelstier mv. Søg evt. på mit navn Lone
Vej-Johansen i FB-grupperne Attraktive Landsbyer i Køge og KoegePol, så finder I
en del bemærkninger og forslag fra mig. Niels Rolskov, der er formand for
planudvalget har responderet på nogle af dem.

Køge Kommune har lavet en trafikprioriteringsplan, hvor vi rangerer meget lavt. Den
ligger på et af de to FB-sites. Der er for Lammestrupvej ikke noteret problemer med
fart og jeg har spurgt, hvad det bygger på. Er der overhovedet foretaget målinger
herude de sidste 10 år. Vi oplever jævnligt fartproblemer, som forværres af smalle,
snoede veje med dårlig oversigt og bakker. Hvordan får vi adgang til at se
foreliggende målinger og få igangsat nye. Jeg har også hæftet mig ved, at der intet
sted på prioriteringslisten med de mange projekter er angivet, om der som alternativ
er mulighed for offentlig transport og en graduering af, hvor meget. Hvis der er god
offentlig transport afbøder dette alt andet lige den samlede risiko ved
trafikfarligheden og behov for andre foranstaltninger. Her har vi hverken det ene eller
det andet.
Niels Rolskov, formand for planudvalget har svaret tilbage at det er en god pointe
med at sammenholde trafiksikkerhed med mulighed for at tage bussen og se det
mere bredt end bare i forhold til skolevej og skolebus. Vi skal i øvrigt skrive til
tmf@koege.dk og spørge til trafik/farttælling på konkret veje og bede om samme,
hvis der ikke er nogen.
Lone har lovet Niels Rolskov et kortudsnit over, hvilke vejstrækninger vi finder
problematiske (fra udkanten af Borup til Lammestrup og fra Lammestrup til
Stubberup byskilte - det har jeg ikke fået gjort endnu). Jeg har nævnt, at man i Lejre
Kommune har lavet billige men effektive cykelstier mange steder i form af brede
rabatter på ca. 70-80 cm, der er belagt med rød asfalt og fuldt optrukket med hvide
markeringer mod vej. Vi har i forvejen ret brede rabatter mange steder herud, så det
kunne måske være en løsning. 2:1 vej + fart max 60 km kan også være en ide, men
denne løsning egner sig ikke særlig godt til små veje med dårlige oversigtsforhold
med sving, bakker mv.
Jeg har også argumenteret for, at vi som minimum mangler 1-2 busser om
morgenen og 2 busser ml. kl. 16 og 18 for overhovedet at få samfundet til at hænge
sammen herude for husstande, der ikke har 2 biler eller har teenagere mv. der pr.
ikke kan komme hjem fra seneste time. Køge Kommune lever efter min opfattelse
ikke om til minimums-servicekravene indlejret i kommunalfuldmagten.

Vi har i bestyrelsen også talt om at lave en spørgeskemaundersøgelse om
trafikforhold blandt beboere i vores område, for at finde ud af folks faktiske ønsker og
behov. Jeg og Inger Staahl Jensen lavede et udkast til et elektronisk spørgeskema,
men så kom Corona og satte det hele i stå. Jeg vil prøve at finde skabelonen og
sende til jer snarest.
3.2. Byrådsinformation
Inger er kommet ind i Køge Byråd for SF som 1. suppleant i stedet for Torben Haack.
3.3. Kommunikation
Hvem gør hvad, bør være fast emne på alle dagsordener, så vi sikrer
opgaveforankring og fremdrift.
Signe vil gerne stå for at oprette et fælles elektronisk gruppeforum for bestyrelsen,
hvor vi alle har adgang og kan lægge fælles oplysninger mv. op og kommentere.
3.4 Kontingent/økonomi:
Der er enighed om, at det kan være en god ide med et mindre husstandskontingent
på sigt, og at emnet skal tages op i forbindelse med næste årsmøde.
Foreningen skal have en konto for at kunne søge tilskud, så det kan vi godt gå i
gang med at oprette i indeværende periode.
Forsikringsforhold og pris på samme blev også vendt.
3.5. Aktiviteter i Lauget
Skal vi evt. lave en dag med loppemarked og grill en dag?
Det vil være en god ide at høre folk bredt via FB-gruppen om de har forslag til ideer
og vil deltage.
3.6. Næste møde:
Næste møde i bestyrelsen er aftalt til ultimo august eller primo september 2021 - kl.
18,30 er et godt tidspunkt for alle. Lone prøver sammen med Katrine at finde en
passende dato og indkalder.

3.6.1. Emner der skal tages stilling til på næste møde
-

Hvem af de øvrige medlemmer, der er på valg i hhv. 2022 og 2023

