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Vordingborg By Lokalråd

GENERALFORSAMLING
FOR ALLE VORDINGBORGENSERE
AFHOLDES ONSDAG, DEN 29. NOVEMBER KL. 19.00-21.30
HOLLÆNDERHAVENS LOKALER – FUGLEBAKKEN 3

Filip Rasmussen kommer og taler om eventet for 800 året for
Dannebrog 15. juni 2019 i Vordingborg og Tallinn.
Se også Facebooksiden FLAGET FRA HIMLEN
.

Dagsordenen
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:
4 bestyrelsesmedlemmer-2år
(3 genopstiller)
2 suppleanter
-1år
(1 genopstiller)
Her holdes en kort pause
9. Indlæg – v/Filip Rasmussen
10. Eventuelt.
11. Afslutning ved formanden

Deltagelse i generalforsamlinger er gratis
og lokalrådet er denne aften vært i forbindelse med fortæring, kaffe/brød og en
Øl/Vand.
Drikkevarer kan købes derudover.
Vi beder om indsendelse af evt. forslag til
behandling på generalforsamlingen senest 5. november 2017, så bestyrelsen
inden mødet 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 har besluttet at åbne dørene kl.
18.30, så der indtil kl 19.00 serveres
lidt godt til maven til de første 50.
Vær opmærksom på
Vedtægtsændringer i marts 2017,
der flyttede generalforsamlingstidspunktet til efteråret.
Fra generalforsamlingen forår 2017 i
Ældre Sagens lokaler på Kirketorvet
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Vordingborg By Lokalråd
HØRINGSSVAR
Vordingborg kommune indkaldte til
høring i forbindelse med oplægget for
et nyt udviklingsområde vest for byen.
Lokalrådets høringssvar til forslag til
kommuneplanstrategi, PlanID:
3790849, som blev vedtaget på rådets
bestyrelsesmøde gives her til
orientering.
Vordingborg By Lokalråd bakker fuldt
ud op om etablering af et udviklingsområde på Rosenfeldts jorde på 83 ha
vest for Brovejen og mellem
Næstvedvej og Ore.
Området er stationsnært og alene af
den grund et meget interessant
udviklingsområde for byen og hele
kommunen.
Jorderne fra byens tre omkringliggende godser præger i høj grad byens
udstrækning på godt og ondt.
Det giver skønne bynære rekreative
områder, men sætter også visse
begrænsninger for byens udvikling.
Med dette tiltag finder vi, at der er
fundet en fornuftig balance, idet vi
forudsætter, at der igennem hele
processen tages de rette hensyn til
natur, miljø ol.
Ideerne til den fremtidige anvendelse
side 7 finder vi meget interessante, og
vi indgår gerne i den videre udviklingsproces.
Særligt om Ore foreslår vi, at Ore forbindes med dette nye område med en
eller flere stier samt veje med cykelstier og fortove.
Med venlig hilsen
Anders J. Andersen
Formand
Se www.vlraad.dk
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