Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.01.21

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 17. januar 2019 kl. 19.00
ÆldreSagen, Kirketorvet 12a, 4760 Vordingborg
Deltagere:
Jens Beck-Lauritzen (JBL) –Ronni Benjamin Lykkehus (RBL) - Jørgen Nymark (JN) –
Line Dahl Abildgaard (LDA) – Per Starup Sennicksen (PSS) – Allan Huglstad (AH)
Suppleant: AFBUD: PSS
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1.
1. Godkendelse af dagsordenen –tidshorisont – (se mødereferat
180816. evt. på hjemmesiden)
2. Fastsættelse af mødedatoer for 2019 – fra sidste møde.
3. Fastlæggelse af procedurer vedr.Mærkedage– fra sidste møde
4. Retningslinjer for brug af Facebook – fra sidste møde.
5. Lokalrådets struktur og samarbejdspartnere.
6. Forslag til evt. kommende projekter.
7. Administrativt Stormøde 190122 – dagsordenen vedhæftet!
8. Dialogmødet Torsdag, 7. februar 2019 - Dialogudvalg 4 –
Deltagere: Mikael Smed (A) - Poul A. Larsen (A) - Daniel
Irvold (C) - Karina Fromberg (V) - Mette Gerdøe-Frederiksen
(Ø)
Aktion: Emner - Lokale – fortæring – annoncering.
9. Evt. offentlig møde med lokale folketingskandidater.
1a.
1. Kommenteret – ingen ændringer til sidste vedtagelse.
2. Se nedenfor i oversigten.
3. Lokalrådet markerer ikke mærkedage officielt.
4. Det konkretiseredes, at billedmateriale henhører under offentligt rum,
hvilket vil gælde offentlige møder uden adgangskontrol. – sekretæren
underrettes, når vigtige opgaver lægges på facebooksiden.
5. udsat.
6. a: Etablering af ny vej bag om rensningsanlægget ved Orevej.
b: Kystsikring generelt (JBL skriver til havneudvalget)
Der skal stiles efter etablering af en arbejdsgruppe, hvor dialogmødet
benyttes som vægtstang.
Bane&Plads: Der skal fokuseres på stationen og selve baneområdet bl.a.
mht. udlægning af P-mulighederne for pendlerne.
By&Borg: Der skal stiles efter at øge samarbejdet i byen fra stationsområdet til borgområdet.
c; Der er modtaget henvendelse fra BYFORUM om nogle timers hjælp ca.
hver 14 dag. (JBL melder tilbage af LDA og JN tilbyder assistance)
7. Til Adminstrativt stormøde tilstræber alle i at deltage og deltagelsen er
helt på egne vilkår.
8. Til dialogmødet indsendes oplæg med følgende fokusering:
8a: Trafiksituationen og Viadukten ved Orevej, med fremhævning af
lysreguleringen ved Rampen og de trafikale uhensigtsmæssige følgevirkninger – HER&NU situationen mht. busser, sikkerhed og alternative veje.
8b: Kystsikringen med efterlysning af beredskabsplan for området i ombygningsfasen.
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8c: Flytning af økonomi/omdisponering for Københavnsvej
8d: Flagning på byens flagstang på ruinterrænnet.
8e: Parkeringssituationen for kommunens borgere ved banen.
9. Lokalrådet arrangerer ingen valgdebatmøder før folketingsvalget.
2:

3:
AH:

RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
1. LDA oplyste fra Facaderådet, at der afholdes borgermøde den 24.01. kl.
19.00 på Rådhuset i Valdemarsgade 43 med fokus på forberedelserne til
udarbejdelse af en ny bevarende lokalplan for området.
2. For området i Masnedsund ved Godshotellet er der forslag om at udvide
områdets anvendelse til koncentreret erhverv, efter henvendelse fra ejeren af Godshotellet. (se ref. fra udv. F. P&T)
3. Det blev vedtaget, at der på næste bestyrelsesmøde skal aftales tovholdere for de enkelte projekter, hvorefter disse følge de enkelte.
ØKONOMI Nødvendig dokumentation for ændringer i banken mht. kassererposten
blev afleveret og AH vil afklare begreberne i banken, så han kan starte sin
opgave.

4:
5:

EVENTUELT

EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Næste ordinære bestyrelsesmøder i 2019 – MØDETID.: kl. 18.58
Alle møder afholdes i Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 4760 Vordingborg
JANUAR 17
FEBRUAR 21
MARTS 14
APRIL 25
MAJ 23
JUNI 13
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Overstreget mødedato gælder aflyste møder

