Vordingborg By Lokalråd

Sidst udskrevet 2019.10.27

MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 26. 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-MS
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. Lokalrådets fremtid
JBL
2. Medborgerhuset
JN
3. Generalforsamlingen 19. nov. 2019 i Medborgerhuset
JBL
4. Bænk med navn i Vordingborg (I STATIONSBYGNINGEN?)
JN
5. Bænke til ORE strand.
AH
6. Film om Vordingborg
JBL
1a. 1. Der foreligger ingen konkrete informationer om administrationens planer
for den fremtidige struktur.
Det besluttedes derfor, at Lokalrådets fremtid afgøres efter generalforsamlingen i november måned, hvor kommunens koordinator MARTIN ?
inviteres (JBL)til at give en orientering om-essensen i nærdemokratimodellen relateret til den ønskede organisation.
2. +3. Der er foretaget en gennemgang af Medborgerhuset med henblik på
at få et overblik over de omkostninger, der må påregnes ved istandsættelse, efter den tilsyneladende manglende kommunale vedligeholdelse i
den tid udlån til Vordingborgskolen har fundet sted. Omkostningerne er
af lokalrådets vurderingsmand opgjort til et beløb på ca. 1,5 mill.
Der er truffet aftale med Vordingborgskolen om, at vi benytter Festsalen
til vor generalforsamling tirsdag, den 19. november, hvor det er
hensigten at starte med fælles spisning kl. 18.00 og senere kaffe/te og
brød. (KIM) forespørges mhp. ”Det kulinariske”.
Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægterne.
Bestyrelsen forventes at skulle retableres med 4 medlemmer og 2
suppleanter, hvoraf 2 kan blive genvalg.
Der startes kl. 18.00 med fælles spisning og der hertil skal der tilmeldes.
Kl. 19.00 indledes selve generalforsamlingen, hvortil der ikke kræves
tilmelding
I pausen kan kaffe/te og brød nydes.
Lokalrådet afholder omkostningerne ved fortæring og kaffe/te/brød
Drikkevarer kan tilkøbes i baren.
Indenfor generalforsamlingens program orienteres om Nærdemokratimodellens indflydelse på Lokalrådets fremtid, med efterfølgende spørgetid.
Desuden orienteres (AH/BC?) om Medborgerhuset (historien og nuet).
Deltagernes interesse for den fremtidige anvendelse af huset efterlyses,
for at lodde, hvilke kræfter Lokalrådets bør lægge i at sikre benyttelsen
som foreningernes/ borgernes samlingssted.
Til generalforsamlingen inviteres samtlige mulige lokale foreninger per
mail.
4. En bænk i stationsbygningen er ikke acceptabel.
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JBL vil tale med menighedsrådet og evt. deltagelse i opstilling af
bænk(e) på stien ved kirken med udsigt over kirkeengen og havneområdet, indenfor en økonomlsk ramme på ca. 12.000 kroner for lokalrådets
vedkommende.
5. Der bevilligedes 4 bænke/bordsektioner til OREstrandprojektet (KH), der
har modtaget accept på konstruktionerne fra Stefan Skov..
Opstilling vil først finde sted til sæsonen 2020.
6. JBL har modtaget en forespørgsel angående fremstilling af en præsentationsfilm for lokalrådet og Vordingborg. Lokalrådet får ingen økonomisk belastning og skal kun deltage minimalt.
Firmaet sørger selv for annoncetegning, administration og fremstilling af filmen, som efterfølgende
frit kan anvendes af lokalrådet.
I princippet lægger Lokalrådet udelukkende navn til produktet. (JN orienterede om, at Ældre Sagen for år tilbage deltog i et lignende projekt med samme firma.)

JBL fremsender det modtagne materiale og respons herpå bedes givet.
2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
A: Hundeskoven venter afgørelse fra ministeriet.
3:
ØKONOMI – v.kassereren
Af Lokalrådets økonomi reserveres >5000 til kroner i Algade, ca.10.000 til generalforsamling, ca. 12.000 til ORE strand og ca. 12.000 til bybænk.
4:
5:

EVENTUELT

Det er konstateret, at 3 kroner mangler i Algade efter påkørsel af LED lamper ved
Boulevarden.
Det er påtalt, at uret på Bornerups rådhus ikke går. Vordingborg net vil følge op herpå
og har modtaget info om at det er på grund af manglende optræk, hvilket vil blive ordnet.
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

