Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.03.31

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 21. marts 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:
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. Diverse mødedatoer med samarbejdspartnere
JBL
2. Opfølgning fra §17.4 mødet den 14.ds
JBL
3. Orientering fra Byforums sekretariat
JBL
4. Byforums møde 14. maj
JBL
5. Facaderådet
JBL
6. Byens tarv – modtaget fra Grethe Wich – se bilag
JN
7. Nordhavnen
JBL
8. Byens tarv -Medborgerhuset
JN
9. Byens tarv – hvor er vækst – se bilag
JN
1a. Behandling af dagsordensforslag:
1.
a. 26.03 Landsbyforum indkalder til møde i Ørslev – VBL deltager ikke
b. 27.03 Vandrefestival – VBL deltager ikke
c. 10.04 Redigering af spildevand i landområdet – VBL deltager ikke
d. 25.04 Jette Stauner og Philippine deltager i VBL’s møde med indlæg om
turisme, skiltning og opdatering for DRL.
e. 24.05 Kulturnatten – VBL har ikke noget at byde ind med.
f. Det besluttedes, at VBL ikke kan stå for et separat valgmødearrangement
til folketingsvalget, da dette vil kræve store ressourcer fra det enkelte
best.medl. Derimod er bestyrelsen positiv for deltagelse i eksempelvis et
fælles valgmøde, arrangeret af de politiske partier.
2. De foreløbige meldinger fra §17.4 udvalget tyder på, at der kan forventes
et oplæg til ændringer i lokalrådenes funktion og arbejdsområde.
Et modtaget spørgeskema fra kommunen er besvaret af flere bestyrelsesmedlemmer.
3. KFUMsoldaterhjemmet på Vestervej ved kasernen er åbnet for offentligheden med ugentlig spisearrangement, samt udlejning efter aftale med
mulighed for kaffe/brød.
Borgermøde(r) efterlyses. – Et tema der fremlagdes: ”Hvor ligger byens
hjerte” skal overvejes.
Der bør etableres ”en måske asfalteret sti” fra biblioteket til Kystvejen på
OREstrand, så alle kan benytte den uanset førlighed. Dette vurderes og
drøftes på næste møde
Har administrationen evt. emner, som lokalrådet bør tage op?
Emnet ”kongekroner” er iflg. info fra Sascha til vurdering mht. økonomi,
idet der foreligger godkendelse for opsætning. Desværre er igangsætningen forsinket pga. Saschas sygemelding. JN bemyndigedes til at yde et
tilskud fra VBL på op til 10.000 kr., hvis det kan være afgørende for
projektets gennemførelse. Formand Mogens Larsen er på ferie til 01.04.
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4. Til BYFORUMs møde den 14.05 foretages kollektiv tilmelding efter næste
møde.
5. LDA oplyste, at Facaderådets arbejdsområde beskrives i lokalplanen.
Derfor ligger området ved DGIhuset udenfor. Der arbejdes med ansøgning
om annonceringer på det nye torv ved Borgercentret.
6. Byens tarv fra G.L-Wich – biblioteket tilbage til byen og vedligeholdelse
botanisk have besvares af JBL. VBL: Iflg. helhedsplanen skulle en filial
være på vej og B.H. evt. retableres med frivilliges assistance og en
kompetent leder (Kruse).
7. Elever fra ZBC vil lave en markedsføringsplan(eksamensopgave), for
Nordhavn, inden den 25. maj.
8. Medborgerhuset – dette er, efter hvad der foreligger af udtalelse fra Jette
Rønne, ikke anvendeligt for offentligheden, hvis drikkevarer udover
alkoholfri drikke kommer på tale. JN undersøger dette til bunds. Evt.
med krav om aktindsigt i lejeaftalen.
9. Kunstværket ”VÆKST”, som midlertidigt blev nedtaget ved posthuset, på
hjørnet af Årslevgade og Valdemarsgade, er efterlyst i pressen med ønske
om opstilling igen et sted i byen. Forslag efterlyses, udover i rundkørslen
ved omfartsvejen og Københavnsvej.
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
Facaderådet: se 5. ovenfor
3:
ØKONOMI AH har nu fået godkendelse på alle formalia, så kassereropgaven kan udføres i alle
forhold. Kontoudskrift fra Lollands Bank per 04.02.2019 blev omdelt. Lokalrådets
tilskud fra kommunen må nu forventes at indgå.
4:
NY INTERESSENT TIL LOKALRÅDET
Efter aftale med JBL præsenterede Martin Spuur, der er tilflytter, sig som interessent til deltagelse i lokalrådets arbejde, idet han ønsker at deltage i lokalsamfundets udvikling. MS inviteredes til at deltage i møderne som passiv deltager, idet
en aktiv deltagelse i bestyrelsen med stemmeret betinger et valg på ekstraordinær generalforsamling. MS inviteres til deltagelse i næste møde.
5:
EVENTUELT
Oplæg, fremkommet i Sjællandske om etablering af en hundeskov til benyttelse for frit
løbende hunde i alle størrelser, blev drøftet. Der afholdes et møde mellem interesserede
hunde-ejere den 23. kl. 13 på Sydhavnsvej, hvor 5 fremlagte forslag til placering skal
behandles.
Lokalrådets næste møde vil blive afholdt på KFUM’s soldaterhjem, Vestervej 3.
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 14
APRIL 25
MAJ 23
JUNI 13
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

