Vordingborg By Lokalråd
Nyhedsbrev
Med dette absolut sidste nyhedsbrev
fra Vordingborg By Lokalråd vil vi takke abonnenterne for den interesse der
er udvist i tiden der er forløbet.
Samtidig vil vi oplyse om, at det forventes at udsende et nyhedsbrev, når
det nye Vordingborg By Lokalforum er
etableret.
Hvis du som abonnent ikke ønsker at
modtage nyhedsbrevet fra Lokalforum
fremover bedes det afmeldt til mailadr.
line@privat.dk
Det enkleste for at give de helt korrekte informationer vil være at udsende
det mødereferat som er udformet, så
det følger her:
Mødet indledtes af formanden JensBeck 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.
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Som rosinen i pølseenden opsættes en
af de nærmeste dage en Tænkebænk
med inskription ved trappen fra
kirken, med udsigt over Kirkeengen
og 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 at
Lokalrådet var nedlagt og erklærede
den ekstraordinære generalforsamling
for afsluttet.
Formanden takkede den afgåede
bestyrelse for det udførte arbejde,
som ikke altid er blevet honoreret
efter fortjeneste.
o O o
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Herefter omdeltes det fra kommunen
modtagne forslag til vedtægter for et
Forslaget har været drøftet i den
afgående bestyrelse for Lokalrådet,
der kan anbefale teksten til vedtagelse.
oOo

Efter omdeling af de foreslåede vedtægter blev disse gennemgået, drøftet
og sat under afstemning blandt de
fremmødte stemmeberettigede deltagere.
Der blev afgivet 17 stemmer.
Heraf stemte
14 for vedtagelse
og
3 stemte hverken for eller imod.
Adv. Anders Stoltenberg kunne herefter erklære
Vordingborg By Lokalforum
for lovmæssigt stiftet.
oOo
Adv. Anders Stoltenberg valgtes som
dirigent for de efterfølgende valghandlinger, hvor
Line Dahl Abildgaard valgtes som
formand.
Bestyrelsesmedlemmer:
Winnie Wennemoes Olsen,
Jørgen Møller
Camilla Karlsen
Revisor:
Allan Huglstad
Revisorsuppleant:
Jørgen Nymark
Der var intet valg af suppleanter.
Flere deltagere gav udtryk for at have
haft glæde af det arbejde det nu
nedlagte lokalråd havde udført, samt
skepsis til de fremtidige muligheder for
det nu etablerede Lokalforum
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Line Dahl Abildgaard takkede for
valget, glædede sig til samarbejdet
med de valgte bestyrelsesmedlemmer
og kunne ikke se problemer i de nye
konstellationer.
Dirigent Anders Stoltenberg erklærede
den stiftende generalforsamling for
afsluttet og takkede for god ro og
orden.
Anders Stoltenberg
sign.Dirigent

Jørgen Nymark
sign.referent

oOo
Som adviseret vil der i den nærmeste
fremtid blive opsat en TÆNKEBÆNK
ved foden af trappen, hvor der kan
filosoferes over vuet over Kirkeengen,
Oringehalvøen, Nordhavnen og Ruinområdet.
Lokalrådet, som står fadder hertil, vil
højtideligholde opsætningen og håber
mange af abonnenterne vil møde op
og fejre begivenheden.
Vi vil udsende orientering om tidspunktet, så snart det er fastlagt og glæder
os hertil.

