Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.05.30

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 23. Maj 2019 kl. 19.00
Soldaterhjemmet,
Vestervej 3, 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:
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. §17.4 udvalgets kommende demokratiserings indstilling.
JBL
2. Mødet i BYFORUM
ALLE
3. Opdatering fra tovholdere.
ALLE
4. Opdatering vedr. flagning på ruinterrænnet
JBL
5. Teltet på slotstorvet?
JBL
6. Medlemskab af Frivilligcenter koster 200,00 kr./år
JN
1a. 1. Det foreløbigt til rådighed værende oplæg giver anledning til forvente, at
lokalrådene nedlægges, og politikerne i stedet ønsker at benytte lokale
fora, hvoraf der kan være flere i hvert lokalområde, og i Købstæderne.
Alle Landsbyområderne skal repræsenteres ved 1 person og Købstæderne
med 1. Dette bevirker, at de 16 områder, der eksisterer i dag bliver
repræsenteret med en ekstra person; men at de 2 skal udpeges blandt
alle de oprettede fora i områderne.
Lokalrådet kan ikke ud fra det tilgængelige materiale drage nogen konklusion; Men vil afvente udviklingen og udtale sig i høringsfasen.
2. Det netop afholdte møde i BYFORUMregi blev gennemgået iht. den fremlagte mødeplan. Mødet var meget dårligt besøgt. Generelt var det arrangører og indlægsholderne, der var i overtal.
Sommerens events blev fremlagt og 4 dialogsamlinger for drøftelse og
kommentarer blev gennemført ved separate borde.
3. se under tovholdere.
4. JBL tager kontakt med Thorbjørn Koldbo ang. Flagning, idet TK tidligere
har givet udtryk for, at Borgcentret vil kunne varetage denne funktion og
sørge for at det vajer, hver dag i Borgcentrets åbningstid. Tilsyneladende
er der fra kommunalt hold visse komplikationer forbundet hermed. Dette
forhold ønskes belyst, så Lokalrådet er orienteret om status for fremtidig
flagning på/fra byens flagstang. Samtidig vil Lokalrådet gerne vide, hvor
flaget opbevares og gerne økonomien omkring flagning/år.
5. JBL orienterede om, at 4 restauratører vil servere dansk mad på Slotstorvet ifb. Flagdagen.
Til lejligheden bliver der fælles alkoholbevilling efter tilmelding.
Lokalrådets formand deltager officielt i receptionen.
6. se økonomi.
2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
ORE strand:
1. Der gennemføres strandvandring den 24.05, med henblik på vurdering af
anlæg af stationær stiforbindelse mod vest fra Campingpladsen. Fra Lokalrådet
deltager JBL-LDA-AH.
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2. Lokalrådet sponserer en tavle på stranden til visning af den målte vandtemperatur.
NORDHAVN:
1. MS berettede, at der var indkommet 7 aktivitetsforslag fra 2.G’erne. Der har
meldt sig 2 frivillige til at deltage ved et implementerende møde på området.
Der skal arrangeres et møde med SLA-arkitekterne.
2. Forslag til arrangement i forbindelse med SANKT HANS på havneområdet blev
fremlagt. Det blev vedtaget at forsøge at gennemføre et sådant fokuserende
på børnefamilier sidst på eftermiddagen (kl. 17-??), hvor Farmor, Søspejderne,
Roklubben, Sejlklubben og evt. andre inddrages og temaer relateret til Sankt
Hans benyttes. – MS og JBL tager sig af opgaven.
3. JN orienterede om, at kronerne skulle blive monteret i Algade i næste uge.
3:
ØKONOMI – v.kassereren
Der omdeltes perioderegnskab, hvoraf det fremgår, at der er penge i kassen, så vi
er i stand til at være externt aktive mht. afholdelse af borgermøder.
Kontingent på kr. 200,00 betales til Frivilligcentret.
Kontonummer 6220-01105392
4:
5:

EVENTUELT

Fra en borger der har overtaget Henrik Rosenvinge modtaget forespørgsel vedrørende
tilhørsforholdet for 3 skilte fra MEDBORGERHUSET.

LDA vil tage kontakt og opbevare disse, indtil afklaring kan finde sted mht. genopsætning
eller destruering.
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
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