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Dagsordenen
1.
2.
3.
4.
5.
1.6.
7.

Velkomst ved formanden
Indlæg ved Simon Sandfeld
(STARS)
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Økonomi ved kassereren
Indkomne forslag

8. Præsentation og valg:
Formand (2 år)
2 Bestyrelsesmedlemmer (2 år)
1 Bestyrelsesmedlem (1år)
2 Suppleanter (1 år)
Her holdes en kort pause
9. Spørgsmål og debat.
10. Eventuelt.

Efter formandens velkomst til de fremmødte deltagere i generalforsamlingen – i alt
20 stemmeberettigede –
1. holdt Simon Sandfeld – daglig leder af STARS Et fremragende indlæg om STARS, hvor 75 frivillige i alderen fra 16-70 år yder
deres indsats med at arrangere, servicere og rydde op. Han udtrykte at motivationen kommer indefra At alle genrer af mennesker deltager, og det er forskellen
mellem disse, der giver udslaget og fremmer forståelsen.
Desuden, at STARS har forpligtelser som følge af de tilskud man modtager udefra
og dette betyder, at der skal arrangeres mere end 80 arrangementer årligt for 50
-250 personer i forbindelse med koncerter i regionen. Hang tilføjede her, at man
allerede har 80 arrangementer planlagt i 2019
Mange af de frivillige i STARS regi deltage, som STARScrew i andre arrangementer,
og tjener derigennem penge til egen forening, så de frivillige deltagere er det man
kalder ”Guld Værd”, også når STARS ikke er den egentlige arrangør.
Simos stillede mange imaginære spørgsmål under sit indlæg – f,eks:
Hvorfor er der ingen kiosk i Vordingborg?
Hvorfor er der så begrænsede antal spisesteder af høj standard?
Hvorfor mangler der samlingssteder for unge?
Hvorfor dyrkes erhvervslivet og kulturlivet ikke bedre?
Der kunne ønskes en større historiedeling! – Her kunne lokale fortælle.
Hvorfor er der ikke et egentligt turistkontor?
Simon Sandfeld takkedes for dette berigende indlæg og derefter
2. Anders Stoltenberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet og 20 stemmeberettigede mødt, så den var beslutningsdygtig.
3. Lokalrådets sekretær Jørgen Nymark valgtes som referent
4. Valg af stemmetællere udsattes til et evt. behov opstod.
5. Formanden aflagde herefter sin beretning, hvor han beklagede, at vi var henvist
til underetagen i Hollænderhaven pga. misforståelser.

2:5

Vordingborg By Lokalråd
Referat fra Generalforsamling
22. november 2018
Siden sidste generalforsamling havde lokalrådet håbet på større udviklinger i
byområdet, men sådan er det ikke gået. Slotstorvet er endnu ikke blevet
beriget med møbler, men de første er lige på trapperne og bliver opstillet i beg.
af december måned. Møblerne er fremstillet lokalt, af de unge mennesker på
STRØMMEN og der er foreløbig produceret 9 stk, samt et antal blomsterkasser,
således at der kan oprettes et attraktivt og beskyttet miljø. Indvielsen håber vi
kan ske i forbindelse med at en ny og større skøjtebane tages i brug.
Rindende vand på Slotstorvet står stadig hen i det uvisse, men politikerne er
positive stemt overfor dette.
I marts måned afholdtes vort årlige Dialogmøde med politikerne. Uheldigvis på
en snevejrsdag, så tilslutningen var begrænset, men det forud opstillede
spørgeskema blev fulgt. Opfølgningen fra politisk hold forelå desværre først i
oktober måned. På mødet berørtes NÆRDEMOKRATI og der er nedsat et §17
stk. 4 udvalg, der har som kommissorium at fremkomme med et resultat i juni
måned 2019.
Trafikken på indfaldsvejene til Vordingborg. Den øgede trafik i Valdemarsgade,
krydset Badstuegade, Københavnsvej og Viadukten på Orevej berørtes.
Kirkeskoven og Medborgerhuset var til diskussion, idet Lokalrådet har ønsker
om lokal bevågenhed når/hvis Vordingborgskolen fraflytter området.
Stedet skulle i så tilfælde kunne benyttes af lokale frivilliges foreninger.
Det var lokalrådets intension at indkalde til borgermøde om disse emner, men
på grund af den sene besvarelse fra politisk hold, har det ikke været muligt
endnu.
I året der er gået har Lokalrådet markedet sine indstillinger til afmærkning og
trafikreguleringer for at forbedre forholdene for alle trafikanter, gående,
cyklende og bilende.
Københavnsvej, der er hovedindfaldsvejen til Vordingborg har det været et
ønske at få renoveret, men desværre fattes kommunekassen likvider så
totalistandsættelsen må vente, men smukkesering sker inden Dannebrogsjubilæet i 2019.
Sidste opgave med trafik er problemet med lukning af viadukten på Orevej fra
januar til september 2019 og senere yderligere 1½ måned for bløde trafikanter,
der så må omkring Kulturarkaden for at komme til byen.
Lokalrådet har aftalt et møde med borgmesteren herom den 26.ds.
Efter de store bataljer omkring ”unges adfærd ved Kvicklysøen”, har en henvendelse bevirket opsætning af skilte med ordensregler og brugsrettigheder, så
poli-tiet kan skride ind, hvilket tilsyneladende har haft en begrænsende
virkning.
Lokalrådet har deltaget i flere høringer.
Blandt disse kan nævnes – nabohøringer – lokalplaner – Banegårdspladsen –
Boligbyggeri – Campuscafé – nye toiletter i Voldgade – Bosætningsstrategi –
Lokalplan 17.26.01, Hotelbyggeri i Sydhavnen.
Nordhavnens udvikling har været en tilbagevendende opgave og efter møder
med embedsmænd og politikere, syntes der et være enighed om at en komite
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til planlægning og afvikling. Det er besluttet at finde de nødvendige midler.
Arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for områdets brugere bådejere –
sejlklub – ro og kajakklub – søspejdere - vandsportsforeninger er igangsat, men
opfølgning er påkrævet.
Lokalrådet har været i kontakt med politikkerne om oprettelse af et permanent
turistkontor i forbindelse med f.eks. Slotstorvet eller Banegården.
Der er
modtaget et klart NEJ. Hvis der skal oprettes turistkontor bliver der henvist til
et privat tiltag uden offentlige tilskud.
I forbindelse med flagjubilæet i 2018 (800 år 15.juni 2019), er der nedsat et
udvalg til planlægning og gennemførelse.
Vi afventer udspil for at kunne deltage aktivt med vore ekspertiser.
Der er i denne forbindelse modtaget mundtlig oplysninger om, at Dannebrog
skal veje på ruinterrænnet dagligt.
Om ikke før, så fra 15. juni 2019.
6. ØKONOMI
Kasserer Jørgen Møller fremlagde årsregnskabet fra 2017, der er det sidst afsluttede
regnskab med et likviditetsmæssigt overskud på godt 15.000.00 kroner. Forbruget
i år giver en forventning til, at likviditeten forbedres til ca. 20.000,00 kroner.
7. INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
8. VALG
Af afgående bestyrelsesmedlemmer ønskede Gitte Kongstad og Kaja Huglstad ikke
genopstilling.
Jørgen Møller nedlagde sin bestyrelsespost i utide.
Den afgående suppleant Jørgen Spangdahl-Fafara stillede sig til rådighed for valg2år
Fra salen opstilledes – Per Sennicksen - Line Dahl-Abildgaard – Allan Huglstad
Ved afstemningen om 3 bestyrelsesmedlemmer –
2 år valgtes Line Dahl-Abildgaard og Allan Huglstad.
JSF ønskede ikke opstilling til en 1 årig periode.
Herefter valgtes Per Sennicksen for 1 år.
Ingen deltagere ønskede at opstille til suppleantposterne, som herefter er ubesatte.
Herefter består den samlede bestyrelse af:
Jens Beck Lauritzen (F)
Jens O. Jensen
Ronni Benjamin Lykkehus
Jørgen Nymark
Line Dahl-Abildgaard
Allan Huglstad
Per Sennicksen
9. Under dette punkt ønskede Kaja Huglstad at præcisere sine synspunkter om lokalrådet og dets funktioner, samt hvorfor hun ikke ønskede at genopstille.
Hendes indlæg bringes herunder –
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>>I

der sidder her, er alle sammen, hvis i bor i Vordingborg, fødte medlemmer af
Vordingborg by Lokalråd.
Lokalrådene er stiftet af kommunen i NÆRDEMOKRATIETS ånd for at være borgernes talerør overfor kommunen, dvs. politikere og forvaltning.
I kan henvende jer til lokalrådet, hvcis der er forhold i byen, i gerne vil gøre
opmærksom på og måske have ændret.
I sager af almen interesse for byens borgere, bliver vi afkommunen bedt om at
udtale os i høringer om mange forskellige områder, det v ære sig trafik,busdrift,
byggeri og meget andet.
Vi siddet her som en demokratisk valgt BESTYRELSE. En gruppe meget forskellige
mennesker med forskellige holdninger mht. politik, kultur og menneskesyn og med
mange forskellige baggrunde i vores liv.
Vi er frivillige og tilsammen sidder vi med mange kompetencer indenfor rigtig mange
forskellige områder og med meget forskellige erfaringer.
Ved at forene alt dette i en samlet pulje, kan vi skabe synergi og nå langt i de mål,
vi sætter os.
Det kræver en stor accept af hinandens forskelligheder og tillid til hinanden at få os
til at spille sammen og trække på samme hammel.
Sætter vi os et mål, vi vil arbejde med, skal vi stå sammen og gå vejen sammen,
indtil målet er nået, og det kan være en lang og sej vej.
Det har det desværre knebet med i året, der er gået, vi er ikke nået til, den accept
af vores forskelligheder, det har krævet mange diskussioner og meningsudvekslinger, ikke altid i demokratiets ånd, og det har påvirket arbejdsindsatsen – og for
mit vedkommende den arbejdsglæde jeg tidligere havde i lokalrådsarbejdet.
Dermed har vi heller ikke fået formuleret målsætninger for større tiltag og dermed
ingen synlige resultater.
Vores synlighed overe for de borgere, vi repræsenterer, har heller ikke været god
nok.
Vi svarer på høringer.
Vi har holdt det obligatoriske Dialogmøde med politikerne i marts måned, med
lokalrådets formulerede spørgsmål.
Nogle få borgere havde trodset forårets vintervejr og var mødt op og gav deres
besyv med. Tak for det.
I år har der ikke været afholdt borgermøder.
Jeg takker for de 5 år i Vordingborg By Lokalråd, heldigvis med mange gode minder.
Jeg ønsker det nyvalgte lokalråd god vind i sejlene, og det skal være den slags vind,
der hedder medvind. Den vind der fører til gode resultater.<<
Under debat og spørgsmål kom følgende frem:
? – Kan vi forvente nogen afgørelse omkring Kirkeskoven?
RBL – Lokalrådet arbejde på at finde et godt resultat for de frivillige.
? - Når Bykontoret lukkes, kan CAMPUS så benyttes?
JBL - Lokalrådet har det under bearbejdning.
--

Vordingborg By Lokalråd
Referat fra Generalforsamling
22. november 2018
Det bemærkedes, at Algade på nogle områder, minder om visse steder i det gamle
Øst-Europa, med skæve fliser og græs.
-Der var delte meningstilkendegivelser om cykling på midterstykket i Algade og
åbning for gennemgående trafik i begge retninger som i Præstø.
-Et præciseredes, at som situationen er i dag er færdsel, i hele Algade fra Slotstorvet
til Boulevarden, på fodgængernes præmisser.
10. EVENTUELT
Intet

5:5

Afslutning
Dirigenten
Takkede for god ro og orden under generalforsamlingen
Formanden
Takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for arbejdet i Lokalrådet.
Ønskede velkommen til nye medlemmer Line, Allan og Per.
Gjorde opmærksom på at det årlige Dialogmøde er fastlagt til Torsdag,
den 7. februar 2019.

24. November 2018
Dirigent:

Referant:

Sign.
Anders Stoltenberg

Sign.
Jørgen Nymark

