MØDEREFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014
Vordingborg lokalråd
Mødedato/tid.:
Sted.:

Tirsdag, den 25. marts 2014 – kl. 19.00
Hotel Kong Valdemar, Slotstorvet, 4760 Vordingborg
I generalforsamlingen deltog 40 personer

Pkt.nr
01. velkomst ved
formanden
02.valg af
dirigent
03.valg af
referent
04.valg af stemmetæller
05.formandens
beretning
06.økonomi ved
Inger Nielsen

07.indkomne
forslag

08.præsentation
og valg af
bestyrelse og
suppleanter

Handling

Beh.af

Formanden bød velkommen til forsamlingen med håbet
om gennemførelse af et konstruktivt og roligt møde.
Fra bestyrelsen blev foreslået adv. Anders Stoltenberg
der valgtes
Fra bestyrelsen blev foreslået Jørgen Nymark
der valgtes
Inger Nielsen og Helle Andersen valgtes
Vedhæftes:
Lokalrådets økonomi der startede med en saldo på
kr.18961,19, balancerede med en kassebeholdning på
kr. 10.328,48, efter afholdelse af udgifter til annonce,
møder, kontorartikler og gaver.
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger
Der blev vedtaget 3 vedtægtsændringer se vedhæftede
reviderede vedtægter.
Desuden behandledes forslag fra Anders Andersen:
”Lokalrådets generalforsamlinger, offentlige møder,
debatter, foredrag, høringer og lignende fremover så
vidt muligt (kun) afholdes i lokaler, hvor alle aktivt har
mulighed for at deltage i den demokratiske proces og
lokale arbejde på ligeværdig måde.
Manglende faciliteter udelukker borgere fra aktiv
deltagelse i det lokale arbejde og demokratiske proces.
Det betyder konkret, at disse møder fremover skal
holdes i lokaler, hvor der er:
- niveaufri adgang fra indgang til mødelokalet
- teleslynge for borgere med nedsat hørelse
- niveaufri adgang til handicap-wc”,
og
Fra Mogens Wittendorf forelå en oplysning vedrørende
”Anlægsarbejde, som bliver udført tidligt.
Forligspartierne bag Femern Bælt forbindelsen har besluttet at igangsætte fire anlægsarbejder før vedtagelse
af den egentlige anlægslov i 2015.
Det drejer sig om:
- 18 vejbærende broer på Lolland-Falster, som skal erstattes af nye broer
- Ny perron på Vordingborg Station
- Nedrivning af bygninger, som Banedanmark ejer
- Påbegynde arbejdet med facadeisolering af nogle af
de 1700 boliger og erhverv, som vil blive udsat for støj
over den tilladte grænse, når Ringsted-Femern Banen
bliver sat i drift.”
Begge blev taget til efterretning.
Inger Nielsen og Lis Graae blev takket af formanden for
god indsats og modtog flasker.
Mogens Bak-Hansen, formand, Niels Peter Madsen og
Gitte Kongstad præsenteredes som valgte bestyrelsesmedlemmer til 2015.
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09.Citymanager
Jesper Horn
Møller

10. DEBAT og
EVENTUELT

11. Afrunding og
afslutning

Jørgen Nymark o. Jørgen Møller opstillet til valg til 2016
Grethe Wich opstillet som suppleant.
Herefter foretoges valghandlingen og
Der valgtes 4 bestyrelsesmedlemmer til 2016
Jørgen Møller, Jørgen Nymark, Grethe Wich og
Helle Andersen.
Og 2 suppleanter til 2015
Knud Sandbirk, Kaja Huglstad
Alle valgtes ved fredsvalg.
JHM afventede 20 minutter i restaurationens forlokale
før han besluttede at trække sig tilbage.
Delvis pga.
at han følte sig utilpas og delvis fordi generalforsamlingen var forsinkes. Situationen opstod fordi lokalrådet
ikke havde modtaget melding om PHM’s ankomst og
derfor kunne tage hensyn.
PMN har efterfølgende undskyldt at han trak sig tilbage
og motiveret med nævnte.
PMN er villig til at mødes med rådet og evt. deltage i et
møde på et senere tidspunkt.
Efter en kortere pause genoptoges generalforsamlingen
med debat over lokalrådets 69 punkter, som skabte en
del opmærksomhed.
Den fremlagte liste blev besluttet rendyrket, så i den
nærmeste fremtid vil punkterne blive sammenfattet, så
listen bliver mere overskuelig.
Den vil derefter sættes på lokalrådets hjemmeside.
Punkter der fremførtes under debatten:
Slotstorvet – byens plads
Ore strand er tangfyldt –
”Hvad med en strandsrensningsdag.”
Sikahjortene har det bedre nu, hvor de ikke stresses –
Kommentar: Så må vi have nogle andre hjorte, hvis
man ikke må se på dem vi har.
Vejsløjfe til godshotellet, som giver store lastbiler direkte adgang er et godt forslag.
Flyt godshotellet til kaserneområdet, hvor der er gode
faciliteter i Danilogs gamle (NYE) godsterminal.
Kronestandere i bybilledet til at betegne Vordingborg
som en gammel kongeby – der er tidligere blevet fremstillet en prototype.
Nærdemokratimodellen skal rendyrkes – i skole og i by.
Skildpadderne på Nyrådsvej skal væk.
Venstrekørsel forbudt ved Goldschmidtvej er uhensigtsmæssig og bør revideres. – Hvem er ansvarlig herfor og
hvem har besluttet.
Byens skiltning er helt uforståelig for fremmede. GPS
udstyret kan ikke håndtere forandringerne i takt med
indførelsen.
Der frembragtes et eksempel, hvor en
større gruppe skulle benytte kirken på et bestemt tidspunkt, men ikke kunne finde vej, så arrangementet forsinkedes.
Formanden afrundede med bemærkninger om at lokalrådet havde noteret bemærkningerne og ville fokusere
på trafikproblemerne, skiltningen, ren by, toiletforholdene og rekreative tiltag.
Desuden oplystes om at lokalrådet skal deltage i møde
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12.BILAG
13.Ekstra omk.

14.Næste møde

på Marielyst i forbindelse med ønsker om lukning af
Alléen fra Nyrådsvej til godset for offentligheden. Lokalrådet har modsat sig denne som en permanent løsning,
men kan acceptere midlertidige lukninger, når arbejde
med store maskiner bevirker risici for ulykker ved samtidig benyttelse af alléen for offentligheden.
-Formanden takkede dirigenten for en myndig ledelse af
generalforsamlingen.
Lis Graae og Inger Nielsen takkedes for de år de med
ildhu har deltaget i lokalrådets arbejde. Formanden beklagede, at de på grund af ændrede private og arbejdsmæssige forhold ikke længere kan afse tid til lokalrådet.
Formandens beretning
5 Billeder fra mødet
For at imødekomme handikappede, etableredes en hjælpeordning med Vordingborg brandvæsen, samt opsætning af højttaleranlæg og teleslynge, hvilket indebærer
nogle ekstraomkostninger, der belaster lokalrådets økonomi ekstraordinært.
Formanden indkalder snarest til konstituerende møde

Jørgen Nymark, sekretær
14.04.03
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