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MØDEREFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Torsdag 20. februar 2020 kl. 19.00
Soldaterhjemmet, Vester vej - 4760 Vordingborg
Deltagere:
Jens Beck-Lauritzen (JBL) - Jørgen Nymark (JN) – Line Dahl Abildgaard (LDA) –
Allan Huglstad (AH)-Martin Spuur (MS)-Winnie Olsen (WO)
AFBUD: AH
Pkt.nr
FORSLAG
Fremlagt
.
af:
A:
A: Nye forslag til dagsordenen:
1.
1. Orientering fra møde vedr. Det nye rådhus i Bycentrum,
Byforum.
JBL
2. Extraordinær generalforsamling 04. marts
ALLE
3. BÆNKEN
JN
1a. 1. JBL gav en kort orientering fra mødet den 17.ds. Oplyste, at borgmesteren havde meddelt, at der ville opnås en samlet kommunal driftsbesparelse på ca. 6 mill på årsbasis efter opførelsen af et nyt rådhus.
2. Ved den ekstraordinære generalforsamling har Anders Stoltenberg
meldt sin deltagelse som dirigent.
Vedtægterne blev gennemgået og en justering i §5 blev foretaget, så
ordlyden ”Et medlem kan også efter eget ønske udtræde af lokalforummet.”
MS vil kun opstille til valg som suppleant til lokalforum.
JBL oplyste, at han ikke ønsker at deltage som formand.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer tog ikke stilling til evt. nøgleposter,
hvis de bliver valgt.
3. JBL foreslog bænken mærket med en form for udskæring af teksten –

”T Æ N K E B Æ N Kskænket af

Vordingborg By Lokalråd - 2019 ”
i rygstødet, udført af en kunstner-pige på produktionsskolen på
Langøvej, så den fremstår med en farvet skreven tekst direkte i træet.
Bænken bliver efterfølgende opsat til venstre nedenfor kirketrappen på
kommunal jord, vendt mod Kirkengen og udsigt mod ORE, Havneindløbet og Borgterrænnet. Kommunen har lovet at stå for opstillingen. Vi
skal aktivere pressen (SN og ST) og andre muligheder (f.eks.prs.J.G.).
JBL vil håndtere bænkarrangementet og JN beder Jessing levere bænken til Klitrosevej.
Bænkarrangementer, der var tænkt opstillet i forbindelse med ”De
Røde Løbere” på trekanten ved TYTTES pølser står stadig hos Strømmen, hvor de er strandet pga. den verserende miljø sag. JBL vil skrive
til chefen for Vej og Park og forsøge at få bænkene opstillet på området, så de ikke bare forfalder.
Som tidligere meddelt er der fra politisk hold givet tilladelse til at montere ”Kronerne” permanent i Algades armaturer.
2:
RAPPORT FRA TOVHOLDERNE
JBL orienterede om mødet i Styregruppen for Medborgerhuset og oplyste, at
>Startskuddet< gerne vil påtage sig at drifte Medborgerhuset i det daglige. På
seneste møde i styregruppen blev der enighed om, at der etableres en organisation der vil bestå af en ejerorganisation og en driftsorganisation, men den endelige udformning af organisation vil blive drøftet med hjælp fra en advokat.
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Når den del af organisationen er endelig fastlagt, vil styregruppen anmode om et
møde med Politikerne.
Yderligere, at der er stor fokus på husets udvikling og entusiasme mht, at finde
økonomi gennem fonde m.v., og forhåbninger til en positiv kommunal behandling.
Der spores optimisme.
Til info har vi fået oplyst at driftstilskud til egnshuse udgør kr. 200 per m2
Her forventes at vi måske kan komme i betragtning.
Det vigtigste er pt. klimaskærmen.
Fra politisk side er der tilkendegivet positive udtalelser for projektet.
3:
ØKONOMI – v.kassereren
----------4:
BYSTRUKTUR
Algade Vest blev berørt mht. fremtidig udvikling, hvor nogle ejere har givet
udtryk for at ville stille tomme lokaler til midlertidig rådighed for iværksættere.
Andre har ønsket at indrette boliger generelt. Andre igen har nævnt seniorboliger.
Midlertidig benyttelse af Algade, som en form for en stor og omfattende markedsplads, er ligeledes berørt.
5:
EVENTUELT
JBL foreslog etablering af et samarbejde mellem ”tidligere Strømmen” og
pensionister til sammen med de unge at producere boder til anvendelse på torve,
således at handlende og andre interessenter kan låne/leje disse boder når der
etableres eks. Torvedage. Tanken er at eks. Pensionister sammen med de unge
udfører det håndværks mæssige arbejde sammen.
Eventuelt med frivillige fra Ældre Sagen.
Der var usikkerhed mht. hvordan et Lokalforum skal defineres og selve funktionen heraf og det har ikke været muligt at opnå en forklaring fra politisk hold.
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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