Vordingborg By Lokalråd
MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 25. januar 2018 kl. 19.00
Wesselvej 41, 4760 Vordingborg
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)
Fraværende.: JSF
Pkt.nr
1.
A: Nye forslag til Dagsorden og godkendelse:
B: Godkendelse af referat
fra mødet:
04.01.2018
2.
Beh. af dagsordensoplæg
gene med reference til be
styrelsesmødet den 01.
november 2017
.

Handling

Beh.af

A:
1. Evaluering af Stormødet
2. Banebroen og Valdemarsgade
3. Slotstorvet (rustkasserne)
4. Møbler på plads (05.02.2018)
B: Ved mødet havde ingen kommentarer til
referatet der herefter er godkendt.
1. JBL har inviteret Præstø og Stege lokalråd til et
møde ila. foråret og begge har sanktioneret. Vi
skal tage initiativet til fastlæggelse af mødedato.
Henny der var tidligere formand for Præstø lokalråd gav udtryk for utilfredshed med for mange
turister i Præstø i højsæsonen.
Fra Præstø/Stege deltog E.Kantrup/Jens Jensen.
GK gav udtryk for at brødniden skal fjernes, hvilKet bør behandle ved fællemødet mellem
købstæ-dernes lokalråd.
I forbindelse med BOSÆTNING bør vi finde ud
af hvilke mangler vi har, sammenlignet med
Nyk.F og Næstved.
TOGTRAFIKFORBINDELSEN 2018-2022 – er til
høring fra 01.02. med svar deadline 12.02., hvor
der især skal fokuseres på togstop i Vordingborg
BANEGÅRDSPLADSEN/STATIONBYGNINGEN
S anvendelse har været i høring. JBL har afgivet
hø-ringssvar med fokus på indretning af venterum
og offentlige toiletter for alle.
Ny FLAGSTANG kunne ønskes på ruinterrænnet,
da den gamle er leddelt og ikke synes lodret.
Hvor kan der søges midler hertil?
I øvrigt blev der udtrykt tilfredshed med det
årlige stormøde, hvor der er mulighed for at
udveksle erfaringer og meninger.
2. KH har haft kontakt med Kim Drejer, der tidligere
Har beskæftiget sig hermed på
embedsmandsplan og har tilbudt lokalrådet in
assistance med råd og vejledning.
Når ibrugtagning af bro og gade er sket vil vi tage
mod tilbuddet og vurdere udviklingen.
Indtil da
observeres mht. behov for Parkering og trafiklys.
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3. JN har formuleret en skrivelse rettet mod rustkasserne på slotstorvet og trafikken samme sted
med henvisning til forhistorien/udviklingen, tidligere beslutninger og status.
Skrivelsen synes ikke mere relevant, idet flertallet i det nye lokalråd kan gå ind for rustkasserne
som blomsterkummer og hastighedsregulatorer
på Slotstorvet.
4. Der er indkaldt til møde på Bykontoret mandag d.
5. februar 2018 for drøftelse af møblering og anden udsmykning, samt brug af Slottorvet.
Lokalrådet deltager.
Der skal fokuseres på at møblerne skal være tilpasset alle aldersklasser og mobile læhække bør
være en betingelse ved indretningen.
I forbindelse med Slotstorvet blev det foreslået at
det tidligere pumpehus kunne benyttes til turistkontor.
3.RAP.FRA TOVHOLDERNE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
FOKUSOMRÅDERNE
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
FLAGALLÉ:
JN har talt med Thomas Tram og Philippine og begge JN (GK)
er indstillet på gennemførelse heraf i forbindelse med
flagfestivallen i 2019.
Samtidig kunne dette være
anledning til fokusering på kongekroner og kongeby.
Det er aftalt, at vi skal mødes og tale nærmere herom i den nærmeste fremtid, hvor andre interessenter
indbydes til at deltage.
STATIONEN:
Se stormødet
JBL
NORDHAVNEN:
JBL er i løbende kontakt herom
JK/JM/

JBL

SLOTSTORVET:

3a.:
OBSERVATIONSGRUPPER
BY&BORG
BANEGÅRDPLADSEN
DRL
TURISME
KUNST OG KULTUR
ORE TRAND
HAVNEN
TRAFIK
BYFORUM

4. Kommende møder

Se stormødet + der afholdes møde Bycentrum med
deltagelse af lokalrådet den 07.04.2018 på Sydtid
om handel på slotstorvet. Boder? – genbrug til formålet. Ugentlige torvemarked/Julemarked m.v.!?

KH/GK/
RBL

LOKALRÅDETs tovholdere/områdeansvarlige:
GK-JN
JOJ-JN-JBL-JM
KH-GK-JN-JM
GK-KH-RBL
GK-KH-JBL
KH-JM-JBL
JOJ-JRL-JM
JM-KH-RBL
JBL
Initialerne er foreløbige og revideres på næste møde
Det er hensigten at der spørges ind til handlinger i
perioden mellem bestyrelsesmøderne og flytte opgaverne efter prioritering.
30.01: kl.14-16 Kantinen på rådhuset–
Ny BORGMESTER
05.02: kl.1630-1900-Bykontoret – Om Slotstorvet
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.5.
Økonomi
6.
Eventuelt

Rapporteret som tilfredsstillende - Faktura udskrives på årets officielle tilskud fra kommunekassen.
Der foreligger en skrivelse fra Leo Væver angående
ønske om skriftlig opbakning til trafik i begge retninger i Algade vest, idet dette har været behandlet på
flere dialogmøder med løfter fra politikere, uden der
er sket noget. JN havde formuleret en skrivelse og
efter nogen debat, afstemning og redigering afsendes
skrivelsen underskrevet af formanden.
-----------Opmærksomheden henledtes på mangelfuld service/
betjening på byens vandrerhjem.
Eksempelvis kunne en gruppe overnattende handikappede ikke få morgenmad.
Det er efterfølgende tjekket hvilke faciliteter Vordingborg vandrehjem tilbyder:
Hotelfaciliteter, der er anført for vandrehjemmet er
 Computer med internet
 Parkering
 Terrasse
 Vaskemaskine
Værelsesfaciliteter
 Badeværelse med bruser
 Centralvarme
 Gratis wi-fi på værelserne
 Wi-fi på værelserne
Tilgængelighed
 Handicapvenlig
For børn
 Legeplads
Der er ikke restaurant.
SKAL LOKALRÅDET TAGE DETTE OP?
------JN har med baggrund i den opstillede miniskøjtebane
undersøgt muligheden for en større og mere voksenvenlig bane, der kan anvendes til flere formål, som
ishockey, curling og evt. belægge med kunstgræs i
perioder, hvor der ikke skøjtes.
Om placeringen i givet fald skal være slotstorvet eller
Panteren eller et helt andet sted må stå hen i det
uvisse, men:
Nedenfor lidt info om skøjtebanerne og link med
følgemailen. Så kan I hver især danne jer jeres egen
mening:
---I have attached an estimate and a general layout
as you requested for your reference, but allow me
to point out, that I was in Vordingborg installing
the rink you mentioned and frankly speaking
seeing the size of Vordingborg I believe that an
800 sqm rink would be too big and I would
recommend a 392 sqm rink and to invest the rest
of the money in side decorations, DJ music player
and a light system.

JM
ALLE

3:4

Vordingborg By Lokalråd
Below I have listed the prices for a 392 sqm rink;
WIDTH – meter
LENGTH – meter

Panels
500 pegs
Straight barriers
Gate barriers
Gate Barrier Special
Curved barriers
Special barriers
Barrier base with support
Skate shelves
Skates (pairs)
Sharpener
Cleaning machine
Vacuum
Rubber floor
Installation kit
Foam
Shipping
Installation supervision

14
28

PRO

Quantity

Price

Total

196 497.00 € 97,412.00 €
3 202.00 €
606.00 €
33 367.00 € 12,111.00 €
1 397.00 €
397.00 €
1 367.00 €
367.00 €
4 417.00 €
1,668.00 €
4 367.00 €
1,468.00 €
43
78.00 €
3,354.00 €
4 494.00 €
1,976.00 €
160
48.00 €
7,680.00 €
2 2,746.00 €
5,492.00 €
1 3,995.00 €
3,995.00 €
2 140.00 €
280.00 €
3 495.00 €
1,485.00 €
1
49.00 €
49.00 €
6 140.00 €
840.00 €
1
0.00 €
0.00 €
1
0.00 €
0.00 €
139,180.00 €
TOTAL

--------

7. Næste best. møde
23. FEBRUAR 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 27-01-2018 19:46
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