Vordingborg By Lokalråd
Nyhedsbrev

Vordingborg By Lokalråd har holdt konstituerende bestyrelsesmøde den 12. december
og på dette møde besluttedes det at forsøge
at fortsætte den del af arbejdet der kan foretages efter etablering af et Vordingborg By
Lokalforum.
Dette kræver nedlæggelse af Lokalrådet i
sin nuværende konstruktion, hvilket iflg. de
gældende vedtægter skal ske på en general
forsamling.
Derefter oprettelse af et Lokalforum med
nye vedtægter.
Dette kræver en stiftende generalforsamling
med vedtagelse af et sæt nye vedtægter og
valg af bestyrelse.
Lokalrådet besluttede at indkalde hertil den
4. marts 2020.
Vi vil vende tilbage med nærmere oplæg
hertil snarest muligt.

Der hersker en del tvivl om Lokalrådenes
økonomi, idet der fra offentligt hold omtales
et årligt tilskud på 36.000 kroner.
Den officielle status er 18.000 kroner.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at der i
2019, medens §17 stk.4 udvalget arbejdede, blev udbetalt et enslydende ekstra beløb på 18.750,00 kroner til alle Lokalrådene,
uanset hvilket kronebeløb Lokalrådet disponerede over på sin konto og hvilke aktiviteter der fandt sted.
Lokalrådene var derfor kun halvt så dyre i
driftstilskud end det påståede.
Det ekstra beløb blev modtaget, men det
var ikke søgt eller aftalt på forhånd.
Byen i julestemning

december 2019

Som omtalt i forbindelse med lokalrådets
generalforsamling vandt oplægget til bevarelse af Vordingborgs By’s medborgerhus
stor tilslutning og mange af byens borgere
sluttede op bag de tiltag som Lokalrådet
lagde frem.
Lokalrådet indkalder til et evalueringsmøde
i januar for at få formaliseret ønskerne og
det samlede oplæg til kommunen, så der
kan indledes konkrete forhandlinger om husets fremtid efter Vordingborgskolen har
forladt det ila. 2020.
Mulighederne er mange og hvis bare en del
af de indtil nu fremkomne idéer kan gennemføres skulle der ligge en glorværdig
fremtid forude til gavn for borgerne, byen,
turismen og hele kommunen.

Året og Lokalrådet har taget hul på den sidste måned og der resterer kun et par uger
før vi kan skrive 2020 på alle vore dokumenter.
Lokalrådets bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at sende alle vore abonnenter de
bedste ønsker for en Glædelig Julefest, samt
håbet for et Godt Nytår, hvor vi kan genopstå som et andet VBL, hvor bogstaverne så
vil stå for Vordingborg By Lokalforum.
Desuden at alle vil opleve et godt og fremmende år i alle henseender.
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