Vordingborg By Lokalråd
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 13. FEBRUAR 2018 kl. 19:00-21:30
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: KH (ssygdom)
Pkt.nr
1.
A: Nye forslag til Dagsorden og godkendelse:
B: Godkendelse af referat
fra mødet:
25.01.2018 uden
kommentarer
2.
Beh. af dagsordensoplæg
gene med reference til be
styrelsesmødet den 01.
november 2017

Handling
1. Dialogmødet den 01. marts 2018 – punkter til
behandling.
2. Samarbejdet i Lokalrådet
3. Slotstorvet – evaluering af mødet på bykontoret
4. Mødedato for Købstadsmøde V+P+S
5. Branding af byen og Gåsetårnets fremtidige rolle
6. Rundkørslen ved Prs.Jørgens Allé
7. Projektforslag til Nordhavnens udvikling.
1. Dialogmødet 2018 afholdes i Kulturarkaden
torsdag, den 01. marts kl. 19:00-21:00. Der opstilles 6 pers.borde, serveres kaffe/vand og Dagmartærte. I lokalet findes audioudstyr inkl. PC.
Der aftaltes 6 punkter til fremlæggelse for politikerne – (se vedhæftede)
Formanden byder velkommen og fungerer som
mødeleder.Indlæg begrænses til maks. 3 minutter
2. I forbindelse med emnet samarbejdet i
lokalrådet fokuseredes på mailkorrespondancen,
som flere finder for omfattende.
Andre finder det en nødvendighed for udviklingen,
da arbejdet sker mellem møderne og gensidig information derfor er nødvendig. Lokalrådet besluttede at mailkorrepondance mellem medlemmerne
sendes med CC. til den øvrige bestyrelse, som så
kan vælge at ignorere, men har muligheden for at
se og kommentere.
SBL har ændret Lokalrådets officielle adresse til
vblraad@gmail.com, så alle har mulighed for at se
dagens post, som formanden så ikke er forpligtet
til at videresende.
3. Møblerne der opstilles på Slotsstorvet undergår
en tilpasning til alle aldersgrupper og grønne
hække vil indgå. Opstillingen forvente ila. forsommeren.
Yderligere drøftedes muligheden for at etablere et
springvand/fladvand i en fordybning på f.eks. 25cm og 4-6m Ø med genbrugsvand. Vand er allerede nedlagt i torvet og fungerer som forstøvning
ved manuel påvirkning.
4. SBL vil invitere Præstø og Stege lokalråd til et
orienteringsmøde, hvor samarbejdsmuligheder-

Beh.af
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ne mellem købstæderne skal drøftes. Der stiles
mod et møde ila. maj måned.
Flere mødedagsforlag fremsendes snarest muligt.
5. Der efterlyste en strategi for hvordan Vordingborg
skal brandes og her kritiseredes det logo der er
valgt af Bycentrum, idet det ingen relationer har
til Vordingborg, der i menneskealdre er markedsført med Gåsetårnet som kendt vartegn.
Lokalrådet kan ikke bakke op herom.
Næste møde skal branding drøftes detaljeret.
Spørgsmålet:–Skal Vordingborg være en festivalby/uddannelsesby eller noget helt andet trænger
sig på og bør præciseres, så vi ikke arbejder i
blinde.
6. Efter åbning af Valdemarsbroen og den efterfølgen debat om trafikken i Valdemarsgade ønsker
lokalrådet fokus på rundkørslen ved Prs.Jørgens
Alle/REMA, idet den til stadighed er årsag til farefulde situationer for bløde trafikanter. Forslag til
ændring af udkørslen fra REMA’s P-plads ved
Valdal ønskes genfremsat og evt. lysregulering
kunne være en løsning.
7. Projektforslaget vedrørende NORDHAVNEN udvikler sig løbende med drøftelser af stianlægning
fra kirkegården langs vandet til trampestien til
Marieniýst lige efter roklubhuset.
Promoveringsoplæg venter til næste møde.
Referatet fra sidste møde lægges på vblraad.
3. RAP.FRA TOVHOLDERNE
FOKUSOMRÅDERNE
FLAGALLÉ:
Der bliver opsat en ny flagstang på ruinterrænnet og
samtidig er byen blevet tildelt et folkeflag i anledning
af begivenhederne i 2019. I øvrigt arbejder Thomas
Tram med forslaget til en flagallé.
STATIONEN:
Der er givet et høringssvar omfattende venterum for
rejsende. Generel toiletadgang i forbindelse med
oprettelse af detailhandeler på området.
Desuden kræves P-pladsantal sammenholdt med
forventet antal beboere og pendlere.
Et turistkontor i stationbygningen kunne være
relevant. Velkomst og rådgivning ved togankomst.
Der mangler parkeringshus på den nye tegning over
området.
NORDHAVNEN:
Se ovenfor.
SLOTSTORVET:
Se ovenfor
3a.:
OBSERVATIONSGRUPPER LOKALRÅDETs tovholdere/områdeansvarlige:
BY&BORG
GK-JN-JSF – JN oplyste, at der forventes afholdt et
møde med deltagelse fra Gymnasiet, ZBC, Panteren,
Borgcentret og DRL angående byportal og bro over
Københavnsvej ved Solbakkevej ved første lejlighed,
når Betina fra Panteren har afklaring på Vandlandindvielsen.
BANEGÅRDPLADSEN
JOJ-JN-JBL-JM – se ovenfor
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DRL
TURISME
KUNST OG KULTUR
ORE STRAND
NORDHAVNEN
TRAFIK
BYFORUM
4.
5.
Økonomi
6.
Eventuelt

KH-GK-JN-JM – intet at bemærke
GK-KH-RBL - se ovenfor
GK-KH-JBL- intet at bemærke
KH-JM-JBL – intet at bemærke
JOJ-JRL-JM-JSF – se ovenfor
JM-KH-RBL-JSF – se ovenfor
JBL – oplyser, at Byforum holder møde den 24. maj
2018, hvor han deltager.
----

JM har modtaget et par småregninger. Derudover er
JM
der intet at bemærke.
Det oplystes, at Strømmen har foreslået fremstilling
ALLE
af 25 mindre boder, der kan benyttes i byen. F.ek.
på slotstorvet. Idéen går på, at de 20 kan benyttes
uden betaling, hvorimod 5 udlejes mod betaling, der
skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af alle
boderne. Oplægget skal gennemtænkes nærmere.
7. Næste best. møde
22. marts 2018 kl. 19.00–21:30 hos GK
Alle
EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Ordinære bestyrelsesmøder i 2018 – MØDETID.: kl. 18.58-SLUT 21:30
Januar - 25
Februar – 13
Marts-22
April - 12
Maj - 17
Juni – 21
Juli
August –
September . Oktober November. december

