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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 12. DECEMBER 2019 kl. 19.00
Soldaterhjemmet, Vestervej - 4760 Vordingborg
Deltagere:
Jens Beck-Lauritzen (JBL) - Jørgen Nymark (JN) – Line Dahl Abildgaard (LDA) –
Allan Huglstad (AH)-Martin Spuur (MS)-Winnie Olsen (WO)
AFBUD:
Pkt.
FORSLAG
Fremlagt
nr.
af:
A: A: Nye forslag til dagsordenen:
1. 1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Nye tider – Lokalrådets endeligt –
ALLE
a. Hvordan skal afslutningen foretages?
b. Iflg. vedtægterne, eller?
3. Skal vi oprette et lokalforum?
JBL
a. Hvem vil være med i et lokalforum?
b. Skal vi oprette flere fora’er med specialopgaver derunder?
c. Hvilke specifikke områder skal dækkes heraf?
4. Medborgerhusets fremtid (de interesserede skal indkaldes til
JBL
møde)
5. Bænken
JN
1a. 1. Lokalrådet konstituerede sig med: Formand Jens Beck Lauritzen, N-f.
Line Dahl Abildgaard, Sekretær Jørgen Nymark, Kasserer Allan Huglstad,
Martin Spuur og Winne Olsen, bestyrelsesmedlemmer.
2. . Bestyrelsen besluttede, at
a. Lokalrådet lukker ned 4. marts iht. Vedtægterne.
3. Der indkaldes til Generalforsamlinger den 4. marts på Vestervej.
JN taler med A.S. og ledelse af aftenen.
a. Der ønskes oprettet et Lokalforum – Vordingborg By Lokalforum
b. Til det nye Lokalforum stiller JBL-LDA-JN-MS og WO sig til rådighed.
c. AH vil udarbejde forslag til nye vedtægter, tilpasset det modtagne
oplæg fra kommunen.
d. Der kunne naturligt, ikke tages beslutninger mht. det nye VBL’s
fremtidige virke, men Lokalforummet tilstræbes at skulle indeholde
repræsentanter fra flere foreninger. – (temaer som Bæredygtighed og
Klimasikring blev bragt på bane)
e. Næste bestyrelsesmøde aftaltes til 23. januar 2020.
4. JBL indkalder til møde med interesserede i MEDBORGERHUSETs fremtid
den 28. januar 2020 kl. 19.00 med punkterne:
a. Evaluering fra generalforsamlingen
b. Drøftelse om etablering og et nyt Medborgerhus
c. Organisering heraf!
d. Rådhusurets manglende funktion – relateret til Realdanias deltagelse i
renoveringen
LDA taler med Marie Lenstrup om ledelse af dette møde.
5. Bænken er indkøbt og leveres primo 2020 efter nærmere aftele. Teksten
på messingskiltet skal besluttes inden opstilling. –
FORSLAG: se nedenfor, hvis der er andre bedes disse oplyst..
JBL har talt med menighedsrådsformand Ole Vagn Dyhr om placeringen
og afventer info.
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2:

RAPPORT FRA TOVHOLDERNE

3:
ØKONOMI – v.kassereren
Kassereren oplyste, at vi efter de sidste prognoser, vil kunne disponere over en
saldo på ca. 3000,00 kroner per 01.01.2020
4:
FINANSIERINGSMULIGHEDER
A. P. Møller Fonden støtter rigtig mangen store projekter, så måske vil det være
værd at søge til renoveringen.
https://www.apmollerfonde.dk/projekter/
Dette er taget til efterretning
5:
EVENTUELT
Allan Huglstad meddelte, at han af personlige årsager ikke kan deltage i det nye
Lokalforum, da han er fuldt engageret med nye opgaver i andre foreninger.
Motiveret, bla. ved sit sygdomsforløb, hvor han nævnte sin sygdom, der selvom
han (forhåbentlig) bliver erklæret rask i den kommende uge indeholder nogle
prognoser for de næste 5 år, hvorefter han selvsagt ikke ved, hvilken gruppe, han
havner i.
Farmor håber på en gentagelse af BørneSanktHans i 2020.
EVENTUELLE AFBUD SKAL SKE TIL FORMANDEN SENEST 2 DAGE FØR MØDET –
Næste ordinære bestyrelsesmøder i 2020 – MØDETID: kl. 18.58
Overstreget mødedato gælder aflyste møder
JANUAR - 23
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