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MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 23. JANUAR 2020 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.nr
FORSLAG
Fremlagt
.
af:
A:
A: Nye forslag til dagsordenen:
1.
1. Bænken
JN
2. Vedtægter til Lokalforum
ALLE
3. Generalforsamlingen
ALLE
4. Medborgerhuset
ALLE
5. Mødet 28. ds.
’ALLE
1a.
JBL indledte med at redegøre for formandsmøde i Styregruppen, hvor alle
Lokalråd var indbudt. Se mødereferat herfra, når det foreligger.
1. Menighedsrådsformanden har meldt tilbage, at bænken kan opstilles
på sydsiden af kirkegårdsmuren og beder os kontakte kirkegårdsgartneren for nærmere aftale. – Det besluttedes, at messingskiltet der skal
placeres på forsiden af ryglænet på bænken skal have følgende tekst.
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2019
2. De fra kommunen modtagne oplæg til vedtægter for det kommende
Vordingborg By Lokalforum blev fremlagt og AH påtog sig at tilpasse
teksten og fremsende den til samtlige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse før JBL fremsender det til kommunen for godkendelse inden
generalforsamlingen.
3. Til generalforsamlingen den 4. marts er lokale på Vestervej bestilt.
Der skal indkaldes senest 14 dage før iht. gældende vedtægter for VBL.
og samtidigt til stiftende generalforsamling for Lokalforum.
Efter stiftelsen foretages valg iht. Vedtægterne.
Endelig fastlæggelse af forløbet den 04. marts fastlægges på bestyrelsesmødet den 20. februar 2020.
JN udarbejder annonce til SydTid til offentliggørelse i bladet der udkommer den 18. februar 2020.
4/5. Til mødet den 28. januar er der god tilmelding fra de opnoterede og
indbudte interessenter fra Generalforsamlingen. (KIM, der ikke er noteret på listen inviteres mundtligt af JN.)
JBL sørger for pressedækningen.
Formålet er at forme Projektgruppe, Styregruppe og Arbejdsgruppe(r).
LDA udarbejder et oplæg til fremvisning på USB om Medborgerhusets
status og aftaler forløbet med Marie Lenstrup, der vil gennemgå dette i
detaljer, idet der løbende vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres kaffe/te/brød.
LDA sørger for erkendtlighed til ML.
2:
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3:
ØKONOMI – v.kassereren
Kontoudskrift per 23.01.2020 blev fremlagt til orientering.
4:
FINANSIERINGSMULIGHEDER
5:
EVENTUELT
MS forespurgte til indstillingen for afholdelse af Børne Sankt Hans på linje med
2019, forud for S.H. på en søndag (21.06), sammen med Farmor.
I samme åndedrag nævntes, at de lokale foreninger – Søspejderne, Ro- og Kajakklubben har vist interesse for evt. at deltage aktivt.
Der var tilslutning hertil fra bestyrelsens side.
AH havde den indstilling, at DRK måske kunne yde en donation til formålet.
MS vil arbejde videre herfra.
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
FEBRUAR 20
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