Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.05.16

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 25. april 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)
Permanent gæstebesøgende: - Martin Spuur (MS)
AFBUD: AH-PSS-MS
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: Charlotte Tølbøl Henckel kommer og orienterer om gældende og
1. kommende lokalplan for Vordingborg by.
Desuden orientering fra tovholderne
A: Nye forslag til dagsordenen:
1. Medborgerhuset –
JN
2. Tilmelding til BYFORUMmødet 14.05
ALLE
3. Har nogen noget om ”VÆKST”?
JN
1a. CTH medbragte oversigtskort for udviklingsområder i Vordingborg By og
gennemgik diverse områder, med hovedvægt på stationsområdet, der på
nuværende tidspunkt er i fokus.
Desuden helhedsplanen med vision for Vordingborg By frem til 2022.
Det oplystes, at der afholdes et medlemsmøde i Bycentrum den 08. maj i
Algade 99 – kl. 18-20, hvor LDA og JN vil deltage på Lokalrådets vegne.
I juni vil der blive afholdt borgermøde om stationsområdet.
Den 29.04 afholdes et internt møde om ejerskab i Nordhavn.
07.05 afholdes partsmøde i havnen, hvor RBL-JBS-MS deltager.
Valdal blev drøftet. Her er der ressourcemangel, idet etablering af gang/
kørebane og lys er krævende og de private/kommunale interesser er ikke
afklarede i stiforløbet med DeRødeLøbere. Der forventes en politisk
behandling af sagen til november.
I forbindelse med Slotstorvet og ruinterrænnet drøftedes specielt flagningen
da denne har vist sig særdeles utilfredsstillende i den form den udføres. Aftalen med brandvæsenet bør revideres omgående. Thorbjørn Kolbo har
givet udtryk for, at Borgcentret vil forestå sætning og strygning dagligt, så
flagning finder sted i Borgcentrets åbningstid.
Det aftaltes, at JBL taler med TK herom og der rettes officiel henvendelse til
kommunen for at få konfirmeret en ny aftale inden flagdagen den 15. juni.
CTH blev takket for deltagelsen, hvorefter hun trak sig tilbage, efter at have
givet udtryk for ønsket om en fremtidig dialog.
1. Medborgerhuset i Kirkeskoven, som pt. er under behandling i pressen,
blev kort berørt. Der er opbakning til ændring af forholdene med nye
aftaler, der åbner mulighed for benyttelse af lokalerne uden restriktioner
mht. drikkevarer, FORUDSAT lejlighedsbevilling foreligger..
2. Til mødet i BYFORUM 14. maj deltager Lokalrådet med 6 personer.
JN fremlægger et oplæg til etablering af en BYPORTAL over Københavnsvej ved vandhuset, i kombination med overgangsbro.
Et oplæg blev kommenteret og dette skal detailbehandles inden
fremlæggelse. LDA og RBL vil sende noget billedmateriale til JN.
3. Der er ingen, der har kendskab til en evt. udvikling mht. kunstværket
VÆKST.
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NB.: PÅ NÆSTE MØDE skal Nærdemokratimodellen detailbehandles.
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
Intet ved dette møde
3:
ØKONOMI Intet ved dette møde
4:
Næste bestyrelsesmøde holdes på soldaterhjemmet, Vestervej, 4760 Vdb.
5:
EVENTUELT
Lokalrådet er blevet bedt om at stå for et arrangement i form af et telt på Slotstorvet,
hvor byens restauratører præsenterer lokale retter den 14. og 15. juni.
Der blev ikke truffet nogen beslutning herom.
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

