Vordingborg By Lokalråd
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 16. august 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)
AFBUD:
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Godkendelse af referat fra mødet:
Referatat fra mødet den 21. juni 2018 godkendt.
Det aftaltes, at fremover er referater automatisk godkendte,
hvis der ikke er indsigelser indenfor 8 dage fra udsendelsen.
B: B: Nye forslag til dagsordenen:
a: Frivilligfredag (alle er tilmeldt – er der afbud fra nogen?)
JN
b: Uret på Det gamle Rådhus bør fungere og gå korrekt alt. sløjfes
JN
c: De nye rustne reklametrekanter (hvem er ansvarlig for rustkasser m.m.)
JN
d: Slotstorvets fremtid (forslag i pressen om navneændring – eksempel: bytorvet)
KH
e: Toiletterne på parkeringsområdet i Voldgade
JBL
f:
Generalforsamling 22. nov. 2018 (hvor er der booked og bestilt fortæring)
JM
g: Flaget i 2019
GK
B:
BEHANDLING/KONKLUSION/BEHANDLES AF:
1:
a.
RBL-JBL-JSF framelder deltagelse i frivilligfredag – JN sørger herfor.
b.
JBL vil finde frem til administrator/ejer og bede om istandsættelse, hvis det
skal forblive på husets facade.
c.
Rustkasser og trekanter tilhører Borgcentret og der er givet godkendelse til
opsætning udenom facaderådet, som normalt konsulteres i forhold der griber
ind i byens tarv. GK vil tage sagen op i facaderådet.
d.
Spørgsmålet om at undlade yderligere fokusering på Slotstorvet blev ikke
godtaget.
Det besluttedes, at JBL følger op på følgende: PÉRIODISK DANS PÅ TORVET
UNDER FRIVILLIG LEDELSE – UGENTLIGE SALGSBODR – BORDE/BÆNKENE
– HYTTERNE FRA STRØMMEN – LØRDAGSMARKED,
Samt den fortsat manglende skiltning – eksempelvis fra Nordhavn til byen.
JBL har overfor repræsentanter i Teknisk udvalg og Kommunaldirektøren
igen gjort opmærksom på Københavnsvej og dens forfatning, vi kan ikke
være den bekendt.
e.
Her er der indsendt høringssvar.
f.
Hollænderhaven er bestilt. JM forudbestillet fortæring til 50 personer. JN
har fået accept fra adv. Anders Stoltenberg til dirigentposten.
g.
Efter fyringen af Thomas Tram vil følgende fra Kommunen varetage opgaverne. JBL orienterede om, at han havde kontaktet Kommunaldirektør Lau
Svendsen-Tune for at give udtryk for Lokalrådets bekymring for projektet
omkring 800 års jubilæet for vort flag. Kommunaldirektøren gav udtryk for
at planerne for flagdagen var udarbejdet, men ikke endelig godkendt af
Økonomiudvalget, men ville blive forelagt økonomiudvalget og forhåbentlig
godkendt af udvalget på dets næste møde.
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Med hensyn til i hvilket omfang eks. Lokalrådet ville blive inddraget, var det
Kommunaldirektørens opfattelse at dette ikke ville ske direkte, men at
inddragelse kunne ske gennem eks. Byforum.
På den baggrund afventer Lokalrådet økonomiudvalgets godkendelse af de
udarbejdede planer.
Lau Tune vil forestå arrangementet den 15. juni og det forudgående
planlægningsarbejdet i Vordingborg, ligesom Jesper Kjærulf, der er chef for
afdelingen for Kultur og Fritid, vil være involveret i arrangementerne i
styregruppen.
Filip Rasmussen vil på samme vis forestå aftalerne mht. arrangementerne i
Estland.
Dennis Paustian overtager på Borgcentrets vegne ansvaret for hele
eventarrangementet i Vordingborg efter Thomas Tram..
Lokalrådet er ikke direkte involveret i arrangementerne udover medlemskabet af Byforum. Eventuel deltagelse i arbejdsgrupper af lokalrådets
medlemmer vil være et privat anliggende.
2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
JSF: By&Borg: -----------------JOJ: Bane&Pladsen: -----------KH: DRL: -----------------------GK: Turisme:
Susan Thydal inviteret for orientering og drøftelse –
I denne forbindelse orienterede S.T. om udvalget (Turisme, Udvikling & Erhverv)
og hendes vurdering af turismen og erhvervet i kommunen, med en fokusering på
Vordingborg byområde.
Herunder, at Vordingborg By er kommunens kraftcenter, med størst koncentration
af erhverv i by eller nærområder. –
Misundelsesprincippet, som har præget opfattelsen i købstæderne blev drøftet og
S.T., præciserede, at der findes en fordelingsordning relateret til områdestørrelse
og befolkningskoncentration.
Der var bred enighed om, at Kystturismen – med det blå kort – (der findes både digitalt
og på print) er et godt tiltag.
Erhvervsturisme bør fremmes gennem brug af områdets konferencefaciliteter. Disse skal udvides hurtigst muligt og de nye hotelkapaciteter der forventes i havneområdet stilles der store forventninger til.
S.T. orienterede om, at der er en ny kyststrategiplan under udarbejdelse.
Slotstorvet undgik ikke berøring og der var bred enighed om, at det er Bycentrum/
Byforum, der bør administrere dette.
Yderligere vil turismen kunne beriges med et nyt vandrerhjem til erstatning for det
håbløst placerede der findes i dag.
Når Vordingborgskolen flytter fra Medborgerhuset i Kirkeskoven, vil denne beliggenhed, med husets formåen, være en oplagt mulighed for en central placering i
by/havn og alligevel i landlige omgivelser.
En tilpasning til nutidens krav hos lokalbefolkningen og dagens turister vil være
nødvendig, men sikkert en god investering.
GK: Kunst&Kultur: --------------JBL: Ore strand: ----------------JBL: V.Havnen:
JOJ rapporterede, at udviklingen omkring havnen fortsætter.
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Vejbaneudviklingen over Masnedsundbroen er ikke færdigbehandlet, da den del
der bliver ledig, når sporene fjernes, overgår fra Banedanmark til Staten, hvor
der ikke er taget stilling til den fremtidige benyttelse.
Foreløbig ser det ud til at en status quo for trafikken.
VBL vil arbejde på at få udvidet kørearealet på Masnedsundbroenså så der bliver
etableret en nordgående og en sydgående kørebane samt en udvidelse af cykel og
gangarealet.vil forelægge lokalrådets samlede forslag til indretning/udnyttelse af
den gamle bros totalkapacitet. Alle rådets medlemmer opfordres til at indsende forslag til JBL snarest muligt for indsendelse af en samlet oplæg.
Desuden bliver vejbanen ved Orevej viadukten sænket 1 meter. Der støbes en
betonkasse med 12 meters bredde. Denne indrettes med gangbaner/cyklestier
og kørebaner.
JBL: N.Havnen:
Havneudvalget er blevet bedt om at trække deres ansøgning om tilskud tilbage,
da man fra kommunen med en helhedsplan for området ønsker at stå herfor og er
igang med at udarbejde denne

Udvalget har efterkommet ønsket og afventer nu resultatet.
RBL:Trafik:
Udsat til næste møde
JBL: Byforum:
’Arealet ved Kvicklysøen/Rådhussøen administreres af Jacob Tune og Helle
Linnet, med hver deres ansvarsområde.
JBL har haft kontakt til Børne- og kulturdirektør Jakob Thune om problematikken
med de unges opførsel, Kulturdirektøren vil kontakte Social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet om problematikkerne. Årsagen hertil er, at de unge under 18
år hører under Kulturdirektørens ansvarsområde og over 18 år er det Arbejdsmarkedsdirektøren, når de to har afklaret de indbyrdes forhold vender de tilbage
til lokalrådet.
Det oplystes, at natteravnene har meldt hus forbi med hensyn til patruljering for
opretholdelse af ro og orden i området.
Andet:
3:
ØKONOMI - JM
Ingen bemærkninger til økonomien
4:
GÆSTER
Susan Thydal kl. 19-21
5:
6:
EVENTUELT
Det oplystes, at Bjørn Buch forlader sin stilling og Helene Vinther Seidler fremover skal
forestå opgaverne hos vej&park.
En designmanual/quide efterlystes - Dette noteredes af Susan Thydal.
Mødedatoer for resten af 2018! – se nedenfor
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 - 20
Oktober NovemberDecember Version 2 - 180824

