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DIALOGMØDE
med kommunalpolitikerne.

Dette års dialogmøde foregik på Panteren og
havde en rimelig deltagelse af aktive borgere, som viste stor interesse for de emner,
der var fremlagt fra lokalrådet.
Emnerne:
Cykling i hele Algade i begge retninger.
Opprioritering af almindelig vedligeholdelse
Forholdene ved færden i byen.
Københavnsvej forskønnelse.
Kørsel i begge retninger i Algade vest.
Byforum og samarbejde-DRL (De Røde Løbere).

kommenteredes ivrigt fra politikerhold.
Konklusionerne fra mødet vil i løbet af den
kommende tid blive drøftet i de respektive
udvalg, så en belysning kan fremlægges i
løbet af sommeren.

DRL der er organisationen, som tager sig af
udviklingen af byens stiforbindelser og byforum i almindelighed, vil holde møder i arbejdsgruppen på bykontoret for at få fastlagt ruterne for stiforbindelserne:
Torsdag den, 23. februar kl. 10.30 – 12.00
”Uddannelsesruten”
Torsdag den, 23. februar kl. 15.00 – 16.30
"Kulturruten"
Mandag den, 27. februar kl. 15.30 – 17.00
"Havneruten"
Mandag den, 27. februar kl. 17.30 – 19.00
"Algade-løberen"
Tilmelding hertil skal foretages til arkitekt
Rosa Philippine Schollain, projektleder for
områdefornyelsen ”De Røde Løbere” Telefon: 55 36 24 72 - Mobil: 20448905
e-mail: ropb@vordingborg.dk
da pladsforholdene er begrænsede.
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GENERALFORSAMLING I LOKALRÅDET
AFHOLDES
TIRSDAG, DEN 21. MARTS KL. 19.00
I
ÆLDRE SAGENS LOKALER – KIRKETORVET 12A

Dagsordenenen
for mødet vil indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Økonomi ved kassereren
Indkomne forslag
Præsentation og valg:
Formand,
2 bestyrelsesmedlemmer,
2 supplenter.
9. Debat
10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden

Deltagelse i generalforsamlinger er gratis
og lokalrådet er denne aften vært i
forbindelse med fortæring, kaffe og brød.
Vi beder om indsendelse af evt. forslag til
behandling på generalforsamlingen senest 5. marts 2017, så bestyrelsen der
afholder møde den 08. Marts, kan få den
endelige formulering fastlagt og trykt.
De nu gældende vedtægter kan læses på
lokalrådets hjemmeside
www.vlraad.dk
Forslag kan sendes til lokalrådet på
vblraad@gmail.com

Vi håber mange vil møde op og deltage i forhandlingerne.
Det forgangne år har givet anledning til
mange drøftelser og dialogmøder om
byens udvikling, Ore Strand, mv.
Identitet og formidling har været i
fokus på borgermøder.
Lokalrådet kunne tænke sig at flytte
generalforsamlingen til efteråret.
Ligeledes skal flere punkter i vedtægterne justeres, da disse relaterer sig til
en nyetableret forsamling.

Generalforsamlingen 2016

17-01-19
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