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Vi har besluttet
GENERALFORSAMLING

at åbne dørene kl.
18.30, så der indtil kl 19.00 serveres
FOR ALLE VORDINGBORGENSERE
lidt godt til maven til de første 50.
AFHOLDES ONSDAG, DEN 29. NOVEMBER KL. 19.00-21.30
HOLLÆNDERHAVENS LOKALER – FUGLEBAKKEN 3

Dagsordenen
indeholder iflg. vedtægterne
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
Her holdes en kort pause.
Derefter
9. Indlæg –
Filip Rasmussen og Thomas
Tram Pedersen –
fortæller om begivenhederne i 800
året for Dannebrog 15. juni 2019 i
Vordingborg og Tallinn.

Deltagelse i generalforsamlinger er gratis.
Dørene åbnes kl. 18:30 og lokalrådet er
denne aften vært i forbindelse med
servering af Sandwich, 1 øl/vand til de
første 50 deltagere.
Desuden kaffe/te/småkager i pausen.
Drikkevarer kan købes derudover.
Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren
i hænde senest 8 dage (21.11.2017) før
mødet.
Vær opmærksom på
Vedtægtsændringerne i marts
2017, der flyttede generalforsamlingstidspunktet til efteråret.
De nu gældende vedtægter kan læses på
lokalrådets hjemmeside
www.vlraad.dk
Forslag kan sendes til lokalrådet på mail
vblraad@gmail.com

>>Sidste nyt fra ORE strand<<

10. Eventuelt.
11. Afslutning ved formanden

Lokalrådet, og Strandgruppen der står for
den praktiske afdeling, har holdt et møde
på Bykontoret for at opdatere situationen
omkring ORE strand.
De opnåede resultater med badebro,
”sandkasse”, græsareal og parkering,
herunder handicapparkering er vellykkede.
Vi har nu fået en aftale med kommunen
vedrørende drift og vedligeholdelse af
området.
Foreløbig er der truffet beslutning om, at
kommunen opsætter badebroen i maj og
1:2

Vordingborg By Lokalråd
NYHEDSBREV - NOVEMBER 2017
tager den ned igen i oktober måned, samt
sørger for vedligeholdelsen.
Desuden, at en del af området skal fremstå
som naturområde og kommunen sørger for,
at det bliver slået. Foreløbig et par gange
om året, men i øvrigt efter behov.
Strandgruppen har tilbudt at udbedre de
dårlige veje langs stranden, forudsat materialer stilles til disposition fra kommunalt
hold.
Sælerne, som lægger navn til broen vil blive
forankret og overvintrer på stranden.
Til næste sæson vil der i Strandgruppen blive
arbejdet med ønsker om flere borde/bænkesæt, anvendelige også for handicappede.
Endvidere opsætning af flere skraldespande.
Lokalrådet vil overordnet arbejde med
ønsker om etablering af en befæstet sti,
brugbar til kørestol og rollator, fra Fyrrevænget og ud til sommerhusområdet.
I øjeblikket er området kun forsynet med en
smal brugerskabt trampesti i miserabel
stand.
Projektet for enden af Badevej har været
velbesøgt til trods for den lunefulde sommer.
Vi glæder os til badesæsonen 2018.

Kommunalbestyrelsen har satset på
Vordingborg Havn, og det har givet afkast.
Senest med den store nyhed om, at
Vordingborg Havn er valgt som anlægshavn for produktionen af den nye
Storstrømsbro.
Den store interesse i og for Vordingborg
Havn har nu ført til en udstilling om
havnen, som du kan se på Vordingborg
bibliotek.
Udstillingen viser, hvordan det hele begyndte tilbage i 1940, og hvad der er sket
med Vordingborg Havn frem til nu.
På udstillingen kan du også få informationer om udviklingsplanerne og vækstpotentialet for havnen, som vil skabe vækst og
arbejdspladser for hele Vordingborg kommune.
Vordingborg Havns kendetegn –fyrtårnetsom man kan se en tro kopi af, når man
står på havnen og kigger over mod Ore
strand, finder du også på udstillingen.
I fyrtårnet kan du se en masse spændende
skiftende billeder af arbejdet i og på
Vordingborg Havn. Fyrtårnet bliver brugt til
markedsføring af havnen med sloganet
” see the light, see us”.
Det kan du i øvrigt læse mere om på
www.vordingborg.dk/port
Udstillingen kan ses frem
til først i december.
Besøger du udstillingen i disse uger, kan du
samtidig opleve Lokalhistorisk forenings
udstilling om Storstrømsbroen.
Begge udstillinger er placeret ud mod vandet, bagerst i biblioteket.

Udstilling på Vordingborg Bibliotek
viser udviklingen af Vordingborg Havn
fra (1940) til nu (2017), hvor havnen
skal udvides.
Som du sikkert har bemærket i flere medier,
så sker der i disse år en masse spændende
ting i og på Vordingborg Havn.
Det er en helt unik udvikling Vordingborg
Havn har gennemgået i de sidste år.

Hvis du gerne vil følge med i, hvad der
sker på Vordingborg Havn, får du også
snart muligheden via et webcam, som
gør, at du på havnens hjemmeside live
kan følge med i byggeriet på havnen.
HUSK ATAFGIVE DIN STEMME
DEN 21. NOVEMBER
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