Vordingborg By Lokalråd

190906

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 05. september 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: PSS
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. Lokalrådets fremtid
JBL/ALLE
2. Borgermøde i oktober i MEDBORGERHUSET– underholdning?
JN
– OPLÆG 22. eller 24.
3. Donationer generelt – (kassebeholdningen)
JN/AH
JN
4. Bænk med navn i Vordingborg
JN
5. Bænke/borde på ORE strand – forespørgsel fra KH
ALLE
6. Frivilligfredag - tilmeldinger
1a. 1. Vi afventer stadig forhandlingerne,
JBL tager kontakt til Kommunen/Borgmesteren, om information vedr.
planerne for fremtiden, samt permanent opsætning af kronerne i Algade.
2. JN fremlagde plan for afholdelse af borgermøde i oktober. Har talt med
KIMs om de kulinariske forhold og han er positiv herfor. Det besluttedes
at vente med borgermøde indtil omkostningerne i forbindelse med renovering af Medborgerhuset er nærmere kortlagt og RBL vil tjekke hos en
bygningsekspert for at få et økonomisk vurderingsgrundlag.
Efterfølgende vil idégrundlaget kunne fremlægges på generalforsamlingen.
Det besluttedes herefter at afholde generalforsamlingen i Medborgerhuset den 19. november og invitere deltagerne på spisning før mødet, samt
forsøge at finde foredragsholder el. entertai-ner i lighed med tidligere.
JN bestiller Medborgerhuset og anmoder om forslag til fortæring med
drikkevarer for voksne før mødet, samt kaffe/te og brød senere.
Omkostningsoverslag skal komme fra skolen inden endelig beslutning
mht. spisning rekvireres.
Det besluttedes at invitere diverse foreninger direkte med info om hvad
vi forventer der skal tages stilling til!? - Foreningernes engagement i
selve drifter af huset.
JN vil forsøge at samle en liste med lokale foreninger, som kunne være
interessenter.
3. Det præciseredes, at udbetaling af evt.fremtidige donationer beløbsmæssigt er netto, så modtagere ikke skal fremsende faktura.
4. Lokalrådet vil donere en bænk med messingplade, placeret i byområdet
efter aftale med Anja Valhøj – (kr.9-12000) – JN taler med AV
5. Lokalrådet vil donere bænke/bordarrangement(handickapvenlig) til ORE
strand (kr.10-15000) – JN taler med AV- rapporterer til Kaja Hugd
6. Til frivilligfredag foretages tilmelding individuelt.
7. Næste bestyrelsesmøde afholdes
torsdag den 26.ds., og derefter
torsdag den 31. oktober
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2:

RAPPORT FRA TOVHOLDERNE

3:
ØKONOMI – v.kassereren
Kasserapport omdelt – INGEN KOMMENTARER
4:
5:

EVENTUELT

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 26
OKTOBER 31
NOVEMBER
DECEMBER

