Vordingborg By Lokalråd
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 22. MARTS 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)
AFBUD: JSF
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Pkt.nr

Handling

1.
A: Nye forslag til
Dagsorden og
godkendelse:
B: Godkendelse af
referat fra mødet
13.02.2018
Godkendt uden
bemærkninger.

A:
1. Generelle drøftelser.
Mette Høgh har bebrejdet formanden, at der er gjort
indsigelser mod de mange udskiftninger i dialogud-valget
ved dialogmødet, med den begrundelse, at ingen var spurgt
inden udvalgenes sammensætning besluttedes.
Afholdelsen af dialogmøde på trods af det dårlige vejr
forsvaredes med, at der ellers ikke kunne forventes afholdt
dialogmøde.
Formanden gav udtryk for tilfredshed med,
at der var en god pressedækning og rådets oplæg opnåede
politisk opmærksomhed.
-NORDEAFONDENs møde ang. tilskud til kystnære projekter
blev positive for flere af Nordhavnens projekter –søspejderne,
badestrand, langdistancevand-vejsbaner. Det oplystes, at
der kan opnås accept af tilskud uden opnået tilladelse, men
at udbetaling er betinget af opnåelse heraf. Ydermere at der
kun y-des tilskud til aktiviteter på vandet.
--Formanden har bedt om møde med navngivne politikere med
henblik på drøftelse af OREstrand for at få præciseret, hvad
der skal til for at opnå tilskud, idet der tilsyneladende er
muligheder herfor med ansøgningsfrister for strandprojekter
der involverer publikum / brugere, per 01. maj og 01. juni.
Af idéer kan nævnes:
Mobile moler til brug i havnene omtalt.
Høfder til motiveret sandaflejring som tidligere an-vendt! –
Evt. ansøge kystdirektoratet?
---Den befæstede sti ender i dag ved Campingpladsen.
Det konkluderedes at der skal fokusere på færdigørel-se af
stien fra Campingpladsen og vestpå til Kystvej.
----Herudover oplyste formanden, at der arbejdes for etablering
af badestrand øst for roklubben.
------
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2.Rapport fra
Tovholderne i de
Enkelte
observationsgrupper
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GK – orienterede om, at VBL nu er blevet medlem i
BYCENTRUM og kontingentet per år er 250,00 kr.
Hun oplyste endvidere, at det ikke er borgernes forening,
men en handelsforening med ansat direktør med Sacha Maria
Keller på halvtid, delt med Vordingborg Erhverv.
For kontingentet modtager vi foreningens nyhedsbrev
På Sydtid holdes møde 27.03 - kl. 08 -10.
SBL tilmelder 7 deltagere fra VBL.
TURISME omtaltes, som at virke ret indelukket, koncentreret om MØN, der har en velfungerende turist-organisation i
modsætning til Vordingborg, hvor der mangler initiativtagere.
Det var måske på sin plads at invitere Susan Thydal til møde
om turisme relateret til vort område!
Under alle omstændigheder skal dette berøres for Sacha
Maria Keller på mødet den 27.ds.
------KUNST&KULTUR
Tovholderen har holdt møde med havnechefen Japp om udsmykning af siloerne og udnyttelse af Masnedø’s sydkyst (der
har Jan Michelsens interesse) for almenvældet.
15.06.2019 – FLAGET – denne begivenhed kunne benyttes
til at slag for den lokale kunst ved at etablere aftaler mellem
byens forretningsdrivende og kunstnere der maler eller
udfører skulpturer, som kunne udstilles i forretningsvinduerne med salg for øje.
Der afholdes et møde den 06. april.
Christina Hedegaard Jensen er krumtappen for diverse havneanlægsdeltagerne (DLG-JARA-Skibsmæglerne-mv)
-------TRAFIK
En henvendelse til udvalget om Valdemarsgade og den nye
bro er besvaret med, at man vender tilbage.
Vi kan kun afvente udviklingen.
I forbindelse med viadukten orienterede JOJ om, at
igangsætningen er udskudt til primo 2019, samt at den
oprindelige indretningsplan følges.
Det er dog omtalt, at viadukten bliver højere. Om vejbanen
over skal hæves, eller vejen under sænkes er ikke klart.
Vi skal spørge ind til, hvor fortov og cyklesti vil slutte.
Det må forlanges, at det ført sker ved krydset ved
Marienborgvej.
---------
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DRL - KULTURRUTEN
Se rapporten fra KH nedenfor.
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3.OBSERVATIONSGRUPPER
BY&BORG
BANE&GÅRDSPLADS
DRL
TURISME
KUNST&KULTUR
ORE STRAND
VESTHAVNEN
NORDHAVNEN
TRAFIK
BYFORUM
4. Kommende
møder
5. Økonomi

LOKALRÅDETs tovholdere/områdeansvarlige:
JSF-GK-JN
JOJ-JN-JBL-JM
KH-GK-JN-JM-JBL
GK-KH-RBL
GK-KH
JBL-KH-JK
JBL-JOJ-JM
JK-JBL-JM- JSF ønsker ikke at deltage i denne gruppe.
RBL-JOJ-JM- JSF ønsker ikke at deltage i denne gruppe.
JBL
Grupperne er revideret og førstnævnte fremhævede
fungerer som gruppens tovholder.
Flytning af mødet i april er ikke mulig.
Tilskuddet fra kommunen ansøgt.
Ellers intet at bemærke.

JM
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6. Eventuelt

JN foreslog Facebookgruppen nedlagt, da den bliver misbrugt ALLE
lokalt. I stedet kunne der over en periode indrykkes annonce
i Sydsjællands Tidende med hen-visning til hjemmesiden.
Oplæg fremlagt med økonomioverslag.
Forslaget resulterede i, at Facebookgruppen som den
eksisterer i dag søges afløst med en Facebookside der har en
anden anvendelses og kontrollabel form.
Konklusionen blev, at RBL og JOJ vender tilbage med
nærmere info og oplæg på næste bestyrelsesmøde.
7. Næste best.møde 12. APRIL 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
April Maj – 17
Juni – 21
Juli August –
September Oktober NovemberDecember -
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