Vordingborg By Lokalråd
MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 17. maj 2018 kl. 19.00
Bykontoret, Algade 16, 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: KH – fraværende: JK
Pkt.nr
1.
A: Nye forslag til Dagsorden og godkendelse:
B: Godkendelse af referat
fra mødet:
22.03.2018
Mødet der var fastlagt til
12. april blev aflyst.

Handling
A:
1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt uden kommentarar
2. Røde løber – situations beskrivelse efter sidste
møde i Økonomiudvalget
Motiveret med dårlig information nedstemte Økonomiudvalget oplægget til møblering med bænke
m.m., på Slotstorvet og pålagde Philippine at justere oplægget. Lokalrådets indsigelser om møblernes udformning er indeholdt i det foreliggende oplæg og medtages i det næste.
Samtidig oplystes det, at Strømmen ikke kan nå
at fremstille møblementet inden for det tidsrum
der var forudsat.
Det besluttedes at afvente det næste møde i
Økonomiudvalget inden Lokalrådets yderligere
reaktion.
3. Ore Strand
Stien lngs vandet fra Campingpladsen til Kystvejen skal fremmes – JBL skriver herom.
4. Algade vest – Indstilling fra politikkerne
Beslutningen om ophævelse af ensretningen tages til efterretning og vi ser nu frem til at det
sker.
5. Byforumsmødet den 24 maj. Vi er blevet bedt om
at give et speed oplæg (5min.) omkring Slotstorvet, Markedsboder, Vand, Skulpturer i Algade,
Udstillinger i butikker.
JBL vil udarbejde et oplæg fra Lolarådet og holde
indlægget ved mødet i bycentrum, hvor Lokalrådet deltager i workshoppen for drøftelse og
bearbejdelse af JBL’s oplæg. RollUpp’n medbringes.
6. Stationsområdet- Parkeringsforhold
Det oplystes, at parkeringspladserne placeres
efter det oprindelige oplæg. P-pladserne bør
markeres med en bedre skiltning. P-forbud på
Marienbergvej kunne ønskes, når P-pladserne
angs banen er etableret.
7. Nordhavnsprojektet
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JBL oplyste, at der er enighed mellem de implicerede foreninger om oplægget for Nordhavnens udformning. Der indsendes ansøgning til kommunen
om penge til udarbejdelse af et professionelt oplæg for at kunne søge fondsmidler. Fra Nordeafonden foreligger et forhåndstilsagn om betinget støtte forudsat ansøgningen indsendes inden 180701.
8. Vesthavnen – Information fra havn til borgere
Lokalrådet involverer sig i informative oplysninger
På facebookside (oprettes - se andet sted) og på
den eksisterende hjemmeside.
9. Rapport fra tovholdere
10.Valdemarsgades lysregulering og den manglende
opmærksomhed fra administrationen, så
forsinkelser er opstået på trods af, at det må
have været indlysende, at tilpasset lysregulering
skulle sættes op. - Rettidigt omhu!!
Lysreguleringen er nu koordineret. Parkeringen i
Valdemarsgade drøftedes. Trafiktælling vil blive
foretaget efter sommersæsonen for at opnå et
objektivt og neutralt resultat.
Cyklebane fra Boulevarden til Slotstorvet skal
drøftes på mødet i Byforum 180524.
11. Slotstorvets naturlige kørebane bør retableres. –
Evt. med farvet asfalt, og de røde sten kan så
benyttes på De Røde Løberes område.
Eksempelvis ved Tyttes pølser, hvor der efter
sigende mangler sten for færdiggørelse af
området.
Det oplystes, at der er ikke mulighed for ændringer i de bestående kørebaneforhold, men en bedre skiltning kunne ønskes.
12.Facebook og vores hjemmeside –
RBL oplyste, at JOJ og han selv havde under søgt
diverse forhold omkring Facebook.
Det konkluderedes, at Gruppen, som vi har i dag
bliver erstattet med en Facebookside, som kan
styres af Lokalrådet in solidum.
Facebooksiden er oprettet og alle bestyrelsesmedlemmer indsættes som administratorer.
I førte omgang vil RBL udsende diverse informationer til bestyrelsen, så alle kan orientere sig.
13.Eventuelt.
Den forståede eller misforståede opfattelse af
brugen af PCorientering mellem bestyrelsesmøderne blev berørt og forklaret og taget til efterretning.
JBL fremlagde et forslag til forretningsorden for
bestyrelsens generelle arbejde mellem og på bestyrelsesmøderne.
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Denne blev taget til efterretning og fremover sendes alle interne mails med CC. til de personer der
ikke er aktive deltagere i de enkelte grupper, så
alle har muælighed for at følge med i det interne
arbejde der udføres i grupperne mellem bestyrelsesmøderne, hvor beslutningerne træffes.
Til verificering heraf tegnede JBL et orienteringsdiagram og forklarede funktionen.
Flagdagen i juni 2019 berørtes og efter udsagn er
der styr på tingene, selv om vi ikke har hørt noget
officielt.
En delegation på 3personer er på vej til Estland.
2. Tovholderne i de
enkelte obs.grupper;
BY&BORG
BANE & GÅRDPLADSEN
DRL
TURISME
KUNST OG KULTUR
ORE STRAND
HAVNEN
NORDHAVNEN
TRAFIK
BYFORUM
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4.
5. Økonomi

6. Eventuelt

Årets bidrag fra kommunen er indgået.
Vi bør arbejde på et støre bidrag, da 18.000 kroner
ikke er tilstrækkeligt for at kunne afholde de møder
vi rent faktisk skal afholde.
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7. Næste best. møde
21. JUNI kl. 19.00 – på Bykontoret
Alle
EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Ordinære bestyrelsesmøder i 2018 – MØDETID.: kl. 18.58
April - 12
Maj – 17
Juni – 21
Juli August –
September Oktober NovemberDecember -

