Vordingborg By Lokalråd
Ekstraordinær
GENERALFORSAMLING I LOKALRÅDET
ONSDAG, DEN 04. MARTS 2020 KL. 19.00-21.30
SOLDATERHJEMMET, VESTERVEJ 6, 4760 Vordingborg
Dagsorden: Nedlæggelse af VBL iht. vedtægterne.
Se. www.vlraad.dk Derefter stiftende generalforsamling for
Vordingborg By Lokalforum med fremlæggelse af vedtægtsoplæg (godkendt af kommunen) til vedtagelse, samt valg af
bestyrelse.

Mødet indledtes af formanden Jens- Beck
Lauritzen, der bød velkommen til de
fremmødte og oplyste at den første del af
mødet var helliget nedlæggelse af
Lokalrådet.
Formanden benyttede lejligheden til at
Takke alle de bestyrelsesmedlemmer der
gennem årene har deltaget i rådet og
medvirket til
Bevarelse af kørebanen over slotstorvet,
Torvedage på slotstorvet,
Fjernelse af Skildpaddechikanerne på
Nyrådsvej,
Opsætning af EOS-springvandet ved
Solbakkevej,
Hindret lukning af stien fra Nyrådsvej
forbi godset langs vandet til havnen,
Opsat guldkroner i LEDlamperne i
Algade,
Børne Sankt Hans, Opbakning til
Nordhavns-projektet, været
Primos motor i ORE strandprojektet,
Permanent flagning på ruinterrænet med
natlys,
Retablering af rådhussuret på det gamle
rådhus.
Som rosinen i pølseenden opsættes en af
de nærmeste dage en Tænkebænk med
inskription ved trappen fra kirken, med
udsigt over en del af Nordhavnen og
Ruinterrænnet.
Desuden har Lokalrådet formidlet en
Styregruppe nedsat med henblik på at
få bevaret Medborgerhuset i Kirkeskoven som Borgernes samlingssted.

Efter denne korte beretning overgik forsamlingen til nedlæggelse af Vordingborg By
Lokalråd med efterfølgende forslag om
oprettelse af Vordingborg By Lokalforum.
Herefter indstillede formanden adv. Anders
Stoltenberg som aftenens dirigent, hvilket
blev vedtaget af forsamlingen.
Dirigenten konstaterede rettidig indkaldelse
i henhold til dagsordenen.
Ingen protesterede.
Der konstateredes 17 stemmeberettigede .
På forespørgsel til kassebeholdningen blev
det oplyst, at der er disponeret over de
resterende aktiver med inkl. tilgodehavender til spørgeren.
Herefter overgik man til afstemning om
nedlæggelse af Lokalrådet.
Afstemningen var enstemmig for nedlæggelse af Lokalrådet
Dirigenten konstaterede herefter af Lokalrådet var nedlagt og den ekstraordinære
generalforsamling fra afsluttet.
Formanden takkede den afgåede bestyrelse
for det udførte arbejde, som ikke altid er
blevet honoreret efter fortjeneste.
Herefter omdeltes det fra kommunen
modtagne forslag til vedtægter for et
kommende Lokalforum.
Forslaget har været drøftet i den afgående
bestyrelse for Lokalrådet, der kan anbefale
teksten til vedtagelse.
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