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Vordingborg by har netop kulmineret
med festligholdelse af højtideligheden.
Borgmesteren gav i sin åbningstale information om, at selve begivenhederne
der sker i forbindelse med jubilæet har
været spredt over året, for ikke at risikere, at højtideligheden kunne drukne
på grund af dårligt vejr, samt at
yderligere festivitas er planlagt.
Desværre fik kun en meget lille kreds af
borgere denne oplysning under talen,
da Stentorvet ikke have trukket mange
af huse til denne begivenhed.
Årsagen opklares nok aldrig, men vejrlig, tidspunkt og pladsforholdene passede ellers godt til begivenheden.
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ÅRET 2016
starter for Lokalrådets vedkommende med et museumsmøde
lørdag den 9. januar, hvor evaluering af situationen finder sted.
LOKALRÅDET AFHOLDER
DIALOGMØDE
I ÆLDRE SAGENS LOKALER – KIRKETORVET 12a
MANDAG DEN 25. JANUAR KL. 19-21
Handikapvenlig adgang. I lokalet benyttes højttaler/teleslynge/TV
Der bydes på kaffe/te og brød under mødet.
Gratis adgang
.
Dagsordenen for mødet er:
1. KL. 19.00 Formand Mogens Bak-Hansen byder velkommen
2. KL. 19.05 kort orientering om aftenen.
3. KL. 19.10 Dialogudvalget bestående af
Kirsten Overgaard,
Michael Seiding Larsen,
Heino Hahn,
Thorbjørn Kolbo,
Peer Mikkelsen,
Poul A. Larsen.
Kommenterer lokalrådets spørgsmål 4. Ca. KL. 20.10 Spørgsmål fra salen og debat.
5. Ca. KL. 21.00 Afrunding ved formanden og afslutning.
se spørgsmålene på hjemmesiden: www.vlraad.dk

DIALOGMØDET, der afholdes hvert år med deltagelse af et Dialogudvalg bestående
af 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer giver alle borgerne i Vordingborg byområde
mulighed for at fremkomme med spørgsmål til aktuelle emner.
Hvis et svar ikke umiddelbart kan gives vil emnet efterfølgende blive behandlet i
det udvalg spørgsmålet relaterer sig til.
Vi vil videregive svarene på Lokalrådets hjemmeside, så alle får lejlighed til at
læse herom.
I øvrigt vil
ÅRETS GENERALFORSAMLING
finde sted den 16. eller 17. marts 2016 om aftenen.
Mødestedet er endnu ikke fastlagt.
På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet.
Lokalrådet ser meget gerne, at yngre kræfter melder sig under fanerne, så
perspektiverne for fremtiden bliver aktualiseret fra en bredere synsvinkel.
28. december 2015

