Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.06.17

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 13. Juni 2019 kl. 17.00/19
Vesthavnen / Hos MS
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: PSS-AH
Pkt.
FORSLAG/KOMMENTARER
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. Flagjubilæet
JN
2. Børne Sankt Hans
MSN
3. Nærdemokratimodellen
--4. Gennemgang af aktiviteter
ALLE
1a. Mødet indledtes med besøg på Vesthavnen, hvor vi blev modtaget
af Udviklings- og havnedirektør Jan Michelsen og udviklingsdirektør JanJaap Cramer, der gav en indgående beskrivelse af havneforholdene nu og
de forventninger der er til den fremtidige udvikling, hvortil der er store forventninger. Derefter fulgte en rundgang på havneområdet med yderligere
orientering, hvorefter vi modtog sandwich og drikkevarer på kontoret inden
vi fortsatte mødet hos MSN.
1. Flagjubilæets arrangementer er tilsyneladende på plads. Programmet
er rundsendt. Flaget som Vordingborg By modtager på lørdag er stadig
ikke kommet til syne for offentligheden. Efter sigende skal det dagligt
vaje fra flagstangen på ruinterrænnet.
Borgcentrets personale er
ansvarlige for sætning og strygning, hver dag i Borgcentrets åbningsperiode frem til 10. oktober.
Derefter overtager Beredskabet ansvaret
for flagning med DANNEBROG, på alle officielle flagdage, og bliver
honoreret herfor. Michael Larsen har det overordnede ansvar herfor.
Guldkronerne er nu opsat i Algade og har fået rosende omtale for egen
præsentation og en forbedring af lampernes udseende. Det er lykkedes
at få gennemført, at Kronprinsen ved besøget for overdraget et eksemplar. som erindringsgave fra Vordingborg. Gaven overdrages af Eventmanager Sascha Keller, der har fået den emballeret, placeret på en rød
velourpude i Cellofan, med kort – tekst –
”Deres kongelige Højhed Kronprinsen –

Denne gave fra Vordingborg by’s eventmanger og Vordingborg By
Lokalråd er synonym for, at Vordingborg i 1200 tallet, var regentby for
Kong Valdemar Sejr, som hjembragte
DANNEBROG, - Danmarks helligdom
og dermed kunne betragtes, som Danmarks hovedstad på daværende
tidspunkt.
Guldkronerne er opsat i alle LEDlamper i byens hovedgade Algade til
erindring herom.”
Det er håbet, at kommunalbestyrelsen ændrer på beslutningen om at kroner
ne kun må sidde i lamperne ved specielle lejligheder, for Vordingborg er jo
den samme kongeby, hver dag året rundt. Med hensyn til kronerne blev vi
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enige om, at lokalrådet vil være indstillet på at yde nødvendige økonomiske
midler til en mere permanent fastgørelse af kronerne.
2. MSN har arbejdet videre med BørneSanktHans i Nordhavnen og kunne
fremlægge et færdigt program, hvor FARMOR indgår som en bærende del.
Lokalrådet besluttede at yde et tilskud på kr. 5000.00 til begivenheden og
MSN vil arbejde videre. Yderligere besluttes det, at indlægge programmet
på hjemmesiden, facebook, 4760-vordingborg., vordingborg net., og
orientere pressen bredt (Sydtid og Sjællandske).
JN udsender et nyheds-brev til alle abonnenter.
MSN sørger for materialet hertil.
3. Vi kan i det store og hele tilslutte os oplægget til NÆRDEMOKRATIMODELLEN, som vi vil behandle på vort næste bestyrelsesmøde og ud fra
dette tage stilling til Lokalrådets fremtidige funktion.
4. JN har deltaget i en workshop, om områderne ved stationen, og kunne
berette, at der i stor udstrækning er fokuseret på de unges nærvær og
mulighed for udfoldelse. I området overfor ”Old Irish Inn” foreslås grønt
område med ungdommens torv. Overfor stationen udvides fortovet med
grønt bælte foran bebyggelsen hen til Margrethestien, som på det første
stykke indgår i gangområdet bag om bebyggelsen og til venstre mod
Algade mellem logebygningen og den bestående bebyggelse hen til
Boulevardkrydset. Den første del af Algade tænkes benyttet som delvis
parkering, hvor muligheden for længdeparkering i båse i begge sider, eller skråparkering i den ene side indgår. I åbningen mellem nr.8 og næste bygning vil der blive parkeringspladser med benyttelsesrestriktioner,
da dette er privat område.
Den store og gennemgående drøftelse var faktisk, at få folk fra stationen
op i den del af byen, hvor forretningerne er placeret. Der er forslag om
iøjnefaldende reklamestandere, som dog ikke må virke generende for de
lokale, så alene her ligger der en udfordring.
MEDBORGERHUSET i Kirkeskoven bragtes i forslag, som samlingssted for
et Borgermøde med drøftelse af de voksne borgeres muligheder for at
have et samlingssted på linje med Campus og de øvrige uddannelsesrelaterede samlingssteder.
Det besluttedes at undersøge muligheden for at holde dette i september
måned. JN vil tjekke.
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
-------------3:
ØKONOMI – v.kassereren
Kassereren har oplyst, at pengene fra kommunen er indgået.
4:
-------------5:
EVENTUELT
Dato for næste møder – se skema – Møderne afholdes på Soldaterhjemmet, Vestervej
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 22
SEPTEMBER 19
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

