Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.03.31

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 21. februar 2019 kl. 19.00
Kulturarkaden, Biblioteket ¨,
Sydhavnsvej 6, 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: RBL
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1.
1. Godkendelse af dagsordenen –
2. Opfølgning på afholdt dialogmøde
3. Opfølgning fra administrativt møde
4. Lokalrådets samarbejdspartnere – fra sidste møde!
5. Igangværende og nye aktiviteter
6. Der skal aftales tovholdere for de enkelte projekter, hvorefter disse følger op herpå – fra sidste møde.
LDA
7. Facaderådets møde 24.01!?
1a.

Behandling af dagsordensforslag:
1. Ingen kommentarer til sidste mødereferat – godkendt
Det aftaltes,at næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. marts, da stormødet er indkaldt til 14. marts.
2. Opfølgnings skema indsendt – Der er kun modtaget positiv respons fra
offentligheden.
3. Som oplæg til hovedprojektet drøftedes forventningerne til udviklingen
på og omkring Borgercentret og Slotstorvet, idet disse områder indgår i
aksen (nord)havn til stationen og er baseret på materialer fra 2017. Det
aftaltes, at gennemtænke en mulig LUP på dette område til behandling
på bestyrelsesmødet den 21. marts.
4. Samarbejdspartnerne må betegnes som
A: Kommunen ( dialogudvalget )
B: BYCENTRUM (bestående af de handlende, hvor deltagelse er betinget
af et kontingent på 250,00/årligt)
C: BYFORUM (bestående af kultur- og uddannelsesinstitutionerne,
handelslivet, administrativt personale i kommunen, politikere og
ejendomsejere.)
Desuden – Landbyforum, hvor de øvrige 15 lokalråd er samlet.
-VBL er repræsenteret i Facaderådet (LBA),
Havnerådet (JBL)
NB: Møde med Sascha og Erik Filtenborg (LBA+JN) blev udsat og senere
møde aflyst pga. Sascha’s uheld. LBA kontakter E.F., for at få et referat
fra S+EFmødet. – Det præciseredes, at Sascha er ansat i Vordingborg
Erhverv og udlånt til Bycentrum.
5. Til Stormødet den 14. marts skal tilmelding foretages individuelt.
6. Algade 3-deles med følgende opdeling og hver sin tovholder:
VEST – fra stationen til Goldschmidtsvej ------------------------------LDA

Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.03.31

MIDT – Fra Goldschmidtsvej til Slotstorvet ----------------------------RBL
ØST - Fra Slotstorvet til slut Nordhavn ------------------------------- JBL
TURISME – skiltning (invitere Philippine og Jette Staauner til næste møde
----------------------- ----------------------------------------------------- AH
FACADERÅDET – LDA – referatet fra mødet den 24. januar endnu ikke
udsendt fra forvaltningen (29 dage) –Inger Drachman er ansvarlig herfor.
LDA har bedt om opdatering af afgrænsningsområdet, som hun finder
utidssvarende. - PSS er i besiddelse af infomateriale, som vil blive
rundsendt til bestyrelsen.
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
By&Borg: Ny tovholder?
) se under punkt 4
Bane&pladsen: Ny tovholder?
)
--- do --Turisme: AH ny tovholder!
a. Flagjubilæet, evt. samarbejde med Byforum/Bycentrum
Se under 4
----------------------------------------------------------- LBA+JN
b. Trafikafvikling i Byrummet --------------------------------------------- JBL+RBL
c. Byudvikling – udvikling af nye områder/bevaring kulturelt. ---------- LDA
d. Kystsikring - (Nordhavn og Oringe til Masnedsund) ------------------- JBL
3:
ØKONOMI AH: Rykker banken for af afslutning
4:
5:
EVENTUELT
Sauna på ORE strand! – Lokalrådet skal invitere til møde om sauna med deltagelse
af Andreas Dines+strandgruppen primo april måned for at få gang heri.
Datoændring for næste bestyrelsesmøde! Se nedenfor
EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Næste ordinære bestyrelsesmøder i 2019 – MØDETID.: kl. 18.58
Overstreget mødedato gælder aflyste møder
JANUAR 17
FEBRUAR 21
MARTS 21
APRIL 25
MAJ 23
JUNI 13
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

