Vordingborg By Lokalråd
MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 25. oktober 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: Nye forslag til dagsordenen:
1. Ad 1. Dannebrogs jubilæet
Alle
Ad 2. Foreningsmødet, hvem deltager, har vi skriftlige
JBL
spørgsmål.
JBL
Ad 3. Generalforsamlingens afvikling – SE VEDHÆFTEDE OPLÆG Tovholder
Ad 4. Den arbejdende bestyrelse.
GK
Ad 5. By og borg.
GK
Ad 6. Idekatalog til VBLråd. (En udbygget udgave vedhæftes.)
GK
A:
BEHANDLING/KONKLUSION/BEHANDLES AF:
2. 1. Referat fra møde i Bycentrum – udarbejdet af RBL – taget til efterretning.
Kongekroner – Efter fremlæggelse på mødet har Sacha Keller udtalt ønske
om opsætning i byen. JN har opbakning fra Lokalrådet til at bistå hermed.
Kunstgruppen fik tilladelse til, i givet fald at trække på lokalrådets økonomi
til udarbejdel-se af folder og kort.
2. Til dette møde tilmeldes deltagelse af JM-GK-JN-JBL
Medborgerhuset anbefales som tilholdssted for frivillige foreninger. Oplæg
meldes i forbindelse med tilmeldingen, der forestås af JBL.
3. HOLLÆNDERHAVEN er bestilt 22.11.2018 med projektor, Øl/Vand/
Sandwich.
Adv. Anders Stoltenberg deltager i Generalforsamlingen som
dirigent. – Indlægget rykkes i programmet frem til starten på mødet umiddelbart efter Formandens velkomst. JBL arrangerer aftale med indlægsholder.
Efter kraftig meningsudvekslinger om Lokalrådets funktion og virke drøftedes
genopstilling til den kommende bestyrelse.
Af afgående medlemmer genopstiller formanden Jens-Beck Lauritzen og
Jørgen Spandahl-Fafara.
Kaja Huglstad, Gitte Kongstad ønsker ikke genopstilling.
Jørgen Møller udtræder af bestyrelsen i utide.
Annonce leveres til Sydsj.Tid. den 06. nov. og vises på hjemmesiden, samt
facebook (RBL)
4. udsat til efter generalforsamlingen
5. GK gjorde opmærksom på KMH’s passivitet i forbindelse med forholdet
mellem Borg og By, samt at besøgstallene for Museum Sydøstsjællands forskellige placeringer blev integreret og man ikke kunne udskille betalende fra
forbi-passerende.
Dette giver et misvisende oplysningsmateriale for folk i almindelighed.
Lokalt politisk kontakt kunne være ønskeligt for et bedre samarbejde.
6. Udsat til efter generalforsamlingen.
2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
JSF: By&Borg:
JOJ:Bane&Pladsen
KH: DRL:

Vordingborg By Lokalråd
GK: Turisme: Der er en ny brochure om Vordingborg under udarbejdelse.
GK: Kunst&Kultur: Eventgruppe med deltagelse af KG og KH er etableret hos
Bycentrum/Sacha Keller. En ny folder udgives per 01.11 – Der er pt. 28 forretninger tilmeldt til udstilling af kunst i vinduerne og flere forventes ila. Måneden. Det
er vanskeligt at finde kunstnerne, da der ikke findes nogen officiel fortegnelse.
Af 50 konstaterede emner er 27 udvalgt og kontakt hermed er begyndt.
Salgsudstilling/visning skal være gratis for kunstneren.
Oplægget omfatter, at motivet skal indeholde Dannebrog og salgsprisen skal
indeholde 10% til forretningen.
Efter KG og KH forlader lokalrådet oprettes en ny observationsgruppe til varetagelse af lokalrådets interesser på dette område.
JBL:Ore strand: Grundejerforeningerne positive for etablering af en TRAMPESTI
langs vandet i hele strandens længde.
JBL:V.Havnen:
JBL:N.Havnen:
RBL:Trafik:
JBL:Byforum: Mødet i Byforum er flyttet fra 15. nov. Til 28.nov. på Strømmen –
Langøvej 6. kl. 18-21.
Andet:
3:
ØKONOMI - JM
JM ønskede hjælp til gennemgang af bilag. RBL vil assistere efter aftale.
ÅRSREGNSKAB til fremlæggelse på generalforsamlingen udleveredes.
PERIODEREGNSKAB for 2018 blev fremlagt til orientering.
4:
DIALOGMØDET
Formanden har udsendt det nyligt modtagne politisk behandlede referat til orientering. Dette findes på VBLraad@gmail.com
5:
EVENTUELT
Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde
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 - 25
November – ad hoc
December Overstreget mødedato gælder aflyste møder

