MØDEREFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016
Vordingborg lokalråd
Mødedato/tid.:
Sted.:

Torsdag, den 17. marts 2016 – kl. 19.00-21.20
Medborgerhuset i Kirkeskoven,
Skovvej 2, 4760 Vordingborg
I generalforsamlingen deltog 19 personer

Pkt.nr

01. velkomst ved
formanden
02. valg af
dirigent

Handling

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.
Generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed konstateredes. Samtidig, at der er 18 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen.
Fra bestyrelsen blev foreslået sekretær Jørgen Nymark,
som valgtes.
Udsat til senere

03. valg af
referent
04. valg af stemmetæller
05. formandens
Vedhæftes:
beretning
Formandens beretning blev rost for grundighed og godtaget
med ros og applaus.
06.økonomi ved Lokalrådets regnskab, der vistes på storskærm blev kommenJørgen Møller teret af kasserer Jørgen Møller.
Efter afholdelse af udgifter til annonce, møder, kontorartikler
og gaver godkendtes driftsregnskabet med et driftsresultat på
kr. 8678,32.
07.indkomne
Der var ikke indkommet forslag til behandling
forslag
08.præsentation Lokalrådets formand Mogens Bak-Hansen trådte tilbage, så
og valg af
en ny formand – Anders J. Andersen – valgtes for den restebestyrelse og rende periode frem til 2017.
suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Grethe Langesøe Wich, Jørgen Møller og Jørgen Nymark, der
alle har erklæret sig villige til genvalg og alle 3 valgtes til virke frem til 2018.
Yderligere Bestyrelsesmedlemmer frem til 2017 er
Gitte Kongstad og Kaja Huglstad.
De nuværende suppleanter Leif Jensen, Jørn Rasmussen, der
erklærede sig villige til genvalg, blev ligeledes valgt til 2017.
PAUSE
I pausen serveredes kaffe/te og brød
09. Debat
Efter genoptagelse af generalforsamlingen åbnedes for debat.
1: Det blev foreslået, at bestyrelsen tager vedtægterne op til
en finpudsning og tilpasning til de aktuelle forhold.
(Bl.a. Mulighed for udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer – De åbne

AH

bestyrelsesmøder)

2: En benhård prioritering. Størst opmærksomhed på og
omkring de vigtigste opgaver.
3: Kommunen forsøger at pålægge lokalrådet at benytte LUP
konceptet, som er meget krævende både hvad tid og praktisk
kendskab angår.
4: Den kystnære turisme samt lokal campingplads er et
område lokalrådet fokuserer meget på.
5: Bestyrelsesmedlemmer tager del i mange udvalg, både
lokalt og udenfor området mht. oplæg for branding på flere
fronter.
6. Lokalrådet skal være idémagere og ikke drivkraft i
projekter.
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7: Ønsker om at være kraften, på forkant med opgaven.
8: Der henvistes til YARAmødet og det meget begrænsede
udbytte det gav.
9: Der oplystes om ansøgning om tilladelse til midlertidig
oplagring af flydende gødning i Sydhavnen, med henvisning
til at sådanne ofte følges op med permanente løsninger.
10: Den sene udsendelse af høringer kritiseredes, og det må
kræves, at dette sker inden de endelige planer er udarbejdet,
så indsigelser i realiteten er umulige at håndtere.
11: Der blev spurgt ind til åbne bestyrelsesmøder, idet disse
efterlystes.
12: Lokalrådet inviterer interessenter til specialopgaver, og
åbne bestyrelsesmøder kræver tilmelding.
13: Borgerne kan være interesseret i, at der dannes undergrupper til udførelse af enkeltopgaver for at få disse gennemført.
14: Alle bidrag modtages med tak, så samarbejde mellem
grupper kan etableres.
15: Skiltningen i byen bør ikke nedprioriteres og der skal
fokuseres på P-pladser. Specielt de mange private P-pladser,
som for manges vedkommen er et levn fra fortiden.
16: Der huserer rygter, om, at der er planer om oprettelse af
oliefabrik tæt på YARA på Masnedø. –
Dette bør verificeres!
17: Rengøringsdag – (strandsrensning på ORE) – Vordingborg
sociale virksomhed, der beskæftiger 60-100 mennesker kunne være en mulighed for hjælp.
18: Lokalrådet har deltaget i integrationsrådets møde om
aktiviteterne omkring flygtningehåndteringen.
19: Der er orienteret om Lokalrådets funktion på sprogskole
for flygtninge og skolen er nu på nyhedsbrevets mailliste.
20: Erfaringsmæssigt er det enhver udlændings store ønske
at få et arbejde.
21: Rent praktisk kan lokalrådet stille forslag uden at tage
direkte aktioner. Det understøttedes, at det er politikerne og
administrationen der skal gennemføre opgaven.
Anders J. Andersen takkede for valget til formandsposten og
udtrykte ”På gensyn næste år”.
MBH fik en tak for tiden som formand med et par flasker vin.
11. Afrunding og Mogens Bak-Hansen rundede aftenen af med et tak for den
afslutning
tillid, der er vist i de forgangne år og et tillykke til sin
efterfølger.
Adv. Anders Stoltenberg takkedes for at have ofret en aften
på at lede generalforsamlingen og fik som erkendtlighed en
vingave.
Mødet sluttede kl.21.20
Herefter holdt bestyrelsen konstituerende møde, hvor alle
fortsatte på deres nuværende poster. Den bestående plan for
møderækken blev fastholdt.
12.BILAG
Formandens beretning - eftersendes
Billeder fra mødet
Ny adresseliste
13.Næste møde
14.APRIL 2016 afholdes hos GK
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10. EVENTUELT
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