Vordingborg By Lokalråd
MØDEREFERAT BESTYRELSESMØDE
Torsdag 21. juni 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)
Suppleant: Jørgen Spangdal-Fafara (JSF) –
FRAVÆRENDE: RBL
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Godkendelse af referat fra mødet 17.05 uden kommentarer:
B: Nye forslag til dagsordenen:
a: Slotstorvet –
b: Rådhusparken (Kvicklysøen)
c: Landbyforum
d: Medborgerhuset/skovarealet
e: Blomsterudsmykning 2019
f:
Det blå eventyr –
g: EOS – sandfilter –
h: Valdemarsgade/Primulavej/Nyrådsvej
BH
BEHANDLING/KONKLUSION/BEHANDLES AF:
: 1;
KH efterlyser målsætning for lokalrådets arbejde generelt.
Formanden henviser til beslutningerne der blev fremlagt på dialogmødet.
Svar ventes efter politisk behandling og formanden rykker skriftligt herfor.
a:
JBL har korresponderet med borgmesteren om indretningen med bænke,
vandmiljø og levende hegn.
Der er modtaget info om at møblerne skal fremstilles af STRØMMEN. Dette
vil finde sted successivt hurtigst muligt.
Forslag angående fremstilling af
hytter til markedshandel, hvor nogle skal kunne lejes mod betaling og andre
uden, ønskes verificeret nærmere.
b:
De unges optræden er kritiseret fra flere sider og det besluttedes at lokalrådet
forsøger at afholde et møde med deltagelse af POLITIET, SSP, NATTERAVNENE OG KOMMUNEN for at finde en løsning herpå, så anlægget får et reglement
som skal kontrolleres og overholdes.
Der blev foreslået at et vagtfirma kan få overdraget kontrollen, samt ansættelse af en by-vicevært, der skal forestå oprydning mm. I byen.
Formanden fremkommer med et oplæg til dette møde.
c:
FBL deltog i årsmødet i Landsbyforum – se udsendte referat på vblraad.
Det pointeredes, at der afholdes GENERALFORSAMLING i Landsbyforum i
Stege den 23-05-2019.
Regelsættet for ansøgning om LUP redigeres til en forenklet udgave. Der er
afsat ca. 1.mill kroner til lokalrådene og heraf udbetales der pt. et ensartet
beløb på 18.000 til hvert råd. Det resterende beløb ca. 710.000 kan søges
til specielle opgaver. Der kan benyttes særlig hjælp hos kommunen ved udfærdigelse af ansøgning.
Der ønskes varieret tilskud til lokalrådenes arbejde, baseret på områdestørrelse og placering samt beboerantal og omkostningsniveau. Her bør der tages hensyn til lokalefaciliteter i området.
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d:

Der er nedsat et §17.4 udvalg til udarbejdelse af en ny NÆRDEMOKRATIMODEL.
Det ønskes, at TRAFIKSIKKERHEDSrepræsentanten i de enkelte tilfælde skal
udpeges lokalt.
Der er fastlagt en række formandsmøder i 2018/19:
28/9-2018 i Bårse.
4/12 -2018 i Damsholte. Julefrokost.
13/3-2019 i Lundby
23/5-2019 – Stege
Medborgerhuset og skoven betragtes som KULTUARV og bør derfor beskyttes og bevares for fremtidig benyttelse af byens borgere, som i modsætning
til de øvrige områder i kommunen ikke har et kommunalt samlingssted.
Lokalrådet besluttede at arbejde intenst på at bevare området for medborgerne. Det berørtes, at ”Frivilligcentret” som pt. har til huse i borgerkontoret
kunne få lokaler der, når kontoret lukkes indenfor overskuelig fremtid.
Formanden tjekker den øjeblikkelige status hos politikerne.
(jeg har talt med Hanne Rossé, der er meget positiv overfor tanken. Hun nævnte, at man
står overfor at skulle ansøge om nye tilskud, så det er meget apropos netop nu).

e:

f:

g:
h:

Stadsgartneren ønsker borgerinddragelse i forbindelse med beslutning om
blomsterarrangementerne i flagåret 2019. GK tager hånd herom og taler med
Ria (tidl.RIOblomster) og Birgitte Baunsgaard (22153006). Evt. foreslå byens blomsterhandlere at indgå i et samarbejde.
Det blå eventyr er blevet verificeret i form af en meget avanceret brochure
som eksempelvis kan hentes på alle havnekontorer i kommunen samt på
biblioteker, borgerservice og borgcentret. – prøv også: www.blåeventyr.dk
Link bliver lagt på vor hjemmeside, når Keld er hjemme fra ferie den 28. ds.
Bruttoprisen på sandfiltret er efterlyst hos Helene Vinther Seidler.
Der skrives et sympatiserende brev til Brian Nielsen og Liv Hirshals. – se
vblraad@gmail.com

2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
JSF-By&Borg: --- se under trafik --JOJ-Banen&Pladsen: Ingen ændringer til den lagte plan.
KH-DRL: ---GK-Turisme: Der mangler motivation og Hjemmesiden er mangelfuld. Kommunen lukker for tilskud til MØN centralt, hvis ikke hele området inddrages i turistaktiviteterne.
GK-Kunst&Kultur: Har samlet kunstnere fra hele Sydsjælland og interessen for
deltagelse under fællesbetegnelsen ”VALDEMARERNE” er stor. Der er samlet en
bog som viser kunstnernes værker.
JBL-Ore strand: Der arbejdes på at få afklaret stiarealets forløb. Beboerne i området viser interesse for samarbejdet.
JBL-V.Havnen: Der er fokus på havneudvidelsen og krydstogtskibe er medtaget i
visionen.
JBL-N.Havnen: Der er indsendt ansøgning til kommunen om penge.
JSF-Trafik: Der foreligger et digert værk hos PTV. Man kræver konkrete spørgsmål for at behandle disse. Skiltning betegnes som umoderne hos teknisk udvalg,
hvor man henviser til at benytte Smartphone eller Ipad.
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Der nedsattes en skiltegruppe med deltagelse af JBL-JSF-JM, der skal behandle
sagen nærme. Evt. kontakt til Susan Thydal
JBL-Byforum:
Andet:
3:
ØKONOMI
Regnskabsopgørelse per 08.06.2018 fremlagt med en kassebeholdning på kr.
26.846,86
4:
GENERALFORSAMLING
Det besluttedes at afholde generalforsamlingen den 22. november 2018 –
primært i Kulturarkaden – sekundært i Hollænderhaven JM tjekker muligdederne og bestiller.
5:
JBL oplyste, at vor webmaster Keld Rossé overvejer at stoppe sin aktivitet
pga. manglende tid.
Næste ordinære møde afholdes 16. august 2018 på Borgerkontooret, Algade 16.
6:
EVENTUELT
-------------EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Næste ordinære bestyrelsesmøder i 2018 – MØDETID.: kl. 18.58
April - 12
Maj – 17
Juni – 21
Juli August – 16
September Oktober NovemberDecember -

