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GENERALFORSAMLING 2017.2
Den anden generalforsamling i 2017 er nu
et afsluttet kapitel. Vi havde den glæde, at
have besøg mange aktive og interesserede
Vordingborggensere med stort V.
Anders J. Andersen indledte med at byde alle
velkommen. Herefter blev ”Hyldest til
Vordingborg” af Elinor Boe Andersen sunget
som fællessang og stemningen var slået an.
Advokat Anders Stoltenberg blev valgt som
dirigent og aftenen ledet med erfaren hånd.
A.J.A. aflagde en beretning om lokalrådets
arbejde siden foråret. Han kunne berette om
ORE strands begyndende genopståen med
aktiviteter i en bred vifte. Ikke mindst den
nye badebro, som vil være at finde ved
stranden i hele sommerhalvåret.
Desuden, at lokalrådet er involveret i adskillige projekter, heriblandt Stationsområdet,
Slotstorvet, Algade, Havneområdet og høringssvar m.v.
Kassereren kunne berette, at kassebeholdningen strækker, selv om året isoleret må
betragtes som værende underskudsgivende.
I mangel af forslag fra medlemmerne kunne
der tages hul på valghandlingerne.
Da formanden Anders J. Andersen er valgt
ind i kommunalbestyrelsen, trak han sig tilbage og Jens Beck-Lauritzen valgtes til
formand og fungerer i dette embede frem til
næste generalforsamling i efteråret 2018.
De øvrige valg til lokalrådets bestyrelse resulterede efter konstitueringen i følgende
sammensætning:
N.formand – Ronni Benjamin Lykkehus
Kasserer – Jørgen Møller
Sekretær – Jørgen Nymark
Bestyrelsemedlemmer:
Kaja Huglstad
Gitte Kongtad
Jens O. Jensen
Suppleanter:
Jane Kollerup
Jørgen Spangdahl-Fafara

Efter en pause i generalforsamlingen indviede
Filip Rasmussen og
Thomas Tram Pedersen –
os i de begivenheder vi kan forvente os i
800 året for Dannebrogs fald fra himlen 15.
juni 1219.
Det sker såvel i Tallinn, som i Vordingborg.

Hvis vi bare skal nå at deltage i en del af
disse, vil vi få nok at foretage os.
Der vil blive fælles arrangementer med
folk fra Estland, både hér og dér.
Der er allerede reserveret pladser til 800
deltagere – synonym for årene.
Der åbnes snart for tilmelding, så overvej
at komme med.
Til de arrangementer, som finder sted her
i området, vil der i stor udtrækning også
deltage gæster fra Estland.
Det blev oplyst, at på facebook kan man
søge på ”flaget fra himlen” og læse mere
om ”hændelserne” igennem tiden.
Det meget medrivende indlæg, hvor begge foredragsholderne med stor entusiasme bidrog, kunne kun animere alle tilhørerne til at se frem til begivenhederne
med store forventninger. Også om muligheden for selv at deltage aktivt.
Vi vil bestræbe os på at holde jer alle opdateret med udviklingen på området.
Se vor hjemmeside og i nyhedsbrevene.
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Uanset, hvordan vi vender
eller drejer os,
står julen for døren.
Som tidligere år, kommer den helt
bag på os. mangler vi så bare, at
det også begynder at sne.
Alligevel, Vi er alle forventningsfulde og ser
frem til at mødes med familie og venner,
som det sædvanligvis sker, for at tilbringe
en hyggeaften eller nogle gode dage
sammen.
Fra Vordingborg By Lokalråd,
skal der lyde et stort ønske om
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
til alle abonnenter og Vordingborggensere,
samt de bedste ønsker om et
GODT OG FREDFYLDT NYTÅR 2018
Vi håber, at mange af de ønsker og
forhåbninger vi har,

vil blive opfyldt.

