Vordingborg By Lokalråd
25MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 4. januar 2018 kl. 17.00-21.30
Wesselvej 41, 4760 Vordingborg
Møde med forsinket jule”frokost”.
Deltagere:
Jens Beck-Lauritzen (JBL) –Ronni Benjamin Lykkehus (RBL) - Jens O. Jensen (JOJ)
Jørgen Nymark (JN) - Jørgen Møller (JM) - Gitte Kongstad (GK) -Kaja Huglstad (KH)
Suppleanter: Jørgen Spangdal-Fafara (JSF) – Jane Kollerup (JK)
Afbud:
JOJ “FROKOST”GÆSTER.: Webmater Keld Rossé, Anders J. Andersen, Grethe Wich,
Jette Chritensen
Pkt.nr
Handling
Beh.af
1.
1. Fastlæggelse af bestyrelsens møder for året 2018
ALLE
A: Nye forslag til Dagsor- 2. Orientering om hvor vi er med de enkelte
ALLE
den og godkendelse:
projekter.
B: Godkendelse af referat 3. Ajourføring og prioritering af nuværende og
ALLE
fra møder:
kommende projekter.
01.01.2017 og
4. Opdatering af tovholder/områdeansvarlig for
ALLE
07.12.2017
igangværende projekter.
5. Stormødet den 18. ds.
JBL
2.
RAP. FRA TOVHOLDERE.
Ingen kommentarer
3.
1. Møder aftaltes frem til juni måned
JN
Beh. af dagsordensoplæg 2. Dette punkt udsattes til næste møde
gene med reference til be 3. Følgende blev berørt:
styrelsesmødet den 01.
GK –havde tanker om at Vordingborg i forbindelse
november 2017
med flagfestlighederne i 2019 skulle udsmykkes
med en flagallé.JN påtog sig at tale med Thomas
JN
Tram, der er nærmest til at stå herfor.
Stationen – der skal gives et høringsvar og JBL
JBL
udfærdiger og sender dette med Lokalrådets ønsker om oprettelse af et rum for ventende rejsende.
Opmærksomheden skal rettes mod
Medborgerhuset i Kirkeskoven, så det ikke uden
ALLE
videre afhændes, når Vordingborgskolen forlader
det.
Slotstorvet – Flagstang og flagning – JFL taler
JFL
med kontakt i Langebæk herom. JBL kontakter
JBL
administrationen herom.
Nordhavnen – adgangsveje til byen skal impleJK/JM/
menteres, så fremmede kan ledes på rette vej.
JBL
Det aftaltes, at JK-JM-JBL tager vare herpå.
Vesthavnen – JBL taler udsmykning af siloerne
JBL
med DLG på møde den 30.01.
Slotstorvet –en gruppe bestående af KH-GK-RBL KH/GK/
fokuserer på begivenheder som byttedag/cykleRBL
dag/markedsdage ved højtider. Anvendelige hytter til brug her. Evt. samlesæt.
4. behandles på næste møde.
ALLE
5. Alle er tilmeldt
ALLE

Vordingborg By Lokalråd
4.
Uafsluttet, men
under behandling

JN orienterede om et for-projekt med gangbro over
Københavnsvej som indgangsportal til Vordingborg,
der ligger hos Philippine (DRL), Betina (DGI), Ann
JN
D.(ZBC).
JSF vil deltage i projektet.
Der er forudset møde i første halvdel af februar.
.5.
Kassereren orienterede om, at økonomien er under
JM
Økonomi
kontrol.
Indkomne regninger betalt.
Når de 18.000 årspengekroner til lokalrådet er modtaget i efter dialogmødet, skulle en normal mødeaktivitet kunne opretholdes.
Der orienteredes om, at kørepenge ved kørsel udenfor området honoreres med statens laveste takst.
Denne er per 1. januar er steget med 1 øre/km til
kr. 1,94/km
6.
Manglende overnatningsfaciliteter – spiserestauranALLE
Eventuelt
ter – bosætning – indfaldsveje er emner der berørtes
uden konklusioner blev truffet.
Gitte udleverede en 16. punkts reminderside til
orientering over emner til behandling.
7. Næste best. møde
25. Januar kl. 19.00 – hos GK
Alle
EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Ordinære bestyrelsesmøder i 2018 – MØDETID.: kl. 18.58
Januar - 25
Februar – 13
Marts-22
April - 12
Maj - 17
Juni – 21
Juli
August –
September . Oktober November. december
Udskrevet 05-01-2018 15:39

