Vordingborg By Lokalråd
MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 31. OKTOBER 2019 kl. 19.00
Hos Line, Nørregade 27, 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)
BESØG.: Ole Hampenberg
AFBUD: MS-RBL

Pkt.
nr.
A:
1.

FORSLAG
A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 150års jubilæet på Sydbanen
2. GENERALFORSAMLINGEN
3. MEDBORGERHUSET
4. §18/79
5. Kroner i Algade
6. BÆNKE ved kirkeengen – lokalråd/menighedsråd
7. Skiltning til autocampere (Nordhavn)

Fremlagt
af:
LDA
JBL
JN/JBL
JN
JN
JBL
JN

1a. 1. Line redegjorte for planerne man har i Lundby, samt at disse indeholder særtog

til Vordingborg. Lokalrådet tog beslutning om at orientere de lokale interessenter
– kommunen, lokalhistorisk forening, jernbane-klub –m.fl. men vil ikke selv
engagere sig i et arrangement.
LDA orienterer i Lundby

2.

MEDBORGERHUSET er bestilt og der foreligger skriftlig bekræftelse samt info om,
at, bestik og service må benyttes.
Det besluttedes, at generalforsamlingen skal afvikles efter følgende tidsskema:
Kl. 18.00 –Fælles spisning
- 19.00- Formanden byder velkommen
- 19.05 NÆRDEMOKRATI ved Ole Hampenberg – spørgsmål og debat.
- 19.30 MEDBORGERHUSET –-historie m.bille - statusorientering
- 19.45 Projektorientering med billeder
- 20.00 Spørgsmål, debat og konklusion
- 20.15 Pause med kaffe/brød.
- 20.30 Generalforsamlingen genoptages med valg af dirigent, stemmetællere,
referent.
- 20.40 Formandens beretning
- 20.55 Økonomi ved kassereren
- 21.00 Indkomne forslag
- 21.10 Præsentation og valg **
- 21.28 Formanden afslutter generalforsamlingen
- 21.30 SLUT.

**
Bestyrelsen skal bestå af ulige antal medlemmer - mindst 3 og højest 7, samt 2
suppleanter – (se hjemmesiden)
Til dette års generalforsamling er der 2 bestyrelsesmedlemmer med 1 års
anciennitet. Der kan derfor vælges op til 5 nye til bestyrelsen.
Fra den fungerende bestyrelse er formanden JBL og sekretæren JN på valg og er
villige til genvalg. Der er ingen suppleanter.
JBL taler med Martin og AH og LDA har begge et emne i udsigt.
**
JN tjekker tilstedeværelsen af lyd og billedudstyr.
Det vil være nødvendigt at låne/leje teleslynge. (Frivilligcenter el. høreforeningen.)
JN bestiller maden hos KIM og tjekker for kaffe/brød/pris, samt drikkevarer.

Vordingborg By Lokalråd
Annonce til Sydsjællands Tidende til tirsdag, den 05.november formuleret og
afsendt.
Der skal udskrives et antal stemmesedler – 100stk udaterede???.
Vedtægterne opdateres og et antal (20) udskrives.
MEDBORGERHUSET –
Dette hus, som Lokalrådet fokuserer på, som et fremtidigt hjemsted for byens foreninger er blevet gennemgået af ekspert og værdisat for renoveringsudgifter på ca.
1.5 mill kroner.
Ca. 150 lokale foreninger tilskrives med henblik på at debattere husets fremtid og få
en tilkendegivelse for interessen i at deltage i driften og anvende huset ved de aktiviteter foreningen udfører. (Brevet vedhæftet)
Lokalrådet har tilsagn fra interessent i forbindelse med restaurationsvirksomhed
med dagligt virke i bygningen, afhængig af betingelserne.
Torbjørn Kolbo er blevet forespurgt om kommunalbestyrelsen har overvejet anvendelsen af Medborgerhuset, når Vordingborgskolen i 2020 fraflytter og har svaret
benægtende. –
3. JN har haft korrespondance med borgmesterkontoret om kommunens håndtering af tilskud til (§18 hhv. §79 ) bloktilskuddet fra staten, hvor kommunen i praksis
ikke yder tilskud, men tværtimod benytter §18midler til egne formål i strid med egne
krav til de socialt arbejdende foreninger. – (Dette er anført som en orientering til
lokalrådets bestyrelse og håndteres personligt)
4. Kronerne i Algade er under debat med henblik på at blive siddende permanent.
Kravene fra kommunaldirektøren bør se i lyset af hans egen indstilling og de oprinde
lige beslutninger om kronernes anvendelse.
En afgørelse må træffes hurtigt, hvis
lokalrådets donering for fastgørelsen skal forblive aktiv. I øvrigt er 2 kasseret som
ubrugelige efter påkørsel og 1 fjernet af hensyn til symmetrien. Det oplystes, at der
er nybehandling under opsejling i kommunalbestyrelsen.
5. Det er ikke lykkedes at få kontakt med formanden for menighedsrådet og afklaret om interessen for et samarbejde med bænkeopstilling ved kirkeengen mulig.
6. Skiltning for autocampere kan ikke behandles i lokalrådet, da det er et havneanliggende på kommunalt niveau og der endnu ikke foreligger endeligt mht. overnatning i autocampere på Nordhavn.

3:
ØKONOMI – v.kassereren
AH oplyste, at kasssebeholdningen pt. er 48.000,00 og samtidig, at der er reserveret ca. 40.000,00 heraf til hhv. generalforsamling, fastgøring af kroner i Algade,
bænk i Vordingborg by og 4 bænk/bord sæt på ORE strand.
4:
BESØG AF OLE HAMPENBERG - NÆRDEMOKRATI
Kl. 20.00 – orienteredes om NÆRDEMOKRATIet, som §17.4 udvalget har udarbejdet og det levner ikke muligheder for fortsættelse af lokalråd som de består i dag,
men forudsætter et forum der består af mindst 3 personer med formålet at tilføre
området et almennyttigt tiltag.
Mange Fora kan arbejde i samme område med forskellige målsætning, men for at
blive godkendt og berettiget til at modtage tilskud skal man godkendes af
kommunen.
Efter oplægget fra Ole Hampenberg er det vanskeligt at se, hvordan der fremover
kan bestå et VBL i byen.
Ole Hampenberg deltager også i vores generalforsamling den 19 nov.
5:
NÆSTE MØDE
12. December 2019 på soldaterhjemmet, Vestervej
Næste ordinære bestyrelsesmøder i 2019 – MØDETID.: kl. 18.58 - Overstreget er aflyst møde
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