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Referat af styregruppemøde den 31. oktober 2019 kl. 16-17.30 
 
Sted: Egnshuset, Østlokalet 
 

Deltagere Tilstede Afbud Møderolle 

Anja Valhøj, Planchef  X Formand 

Signe Ulfeldt, Plan og By X  Projektleder 

Elsba Hardlei, Plan og By X  Referent 

Mads Laursen, Købmandsgården X  Fra pkt 6 

Torben Stade Nielsen, Egnshuset X   

Henning Delf Nissen, Lokalrådet X   

Jørgen B Svendsen, Lokalrådet X   

 
Det blev ønsket, at der ved afbud udpeges en stedfortræder.  
 

1. Overordnet status i forhold til tidsplan og budget 
 

• Styregruppemødet blev udsat for at give tid til behandling af 
arbejdsgruppernes forslag 

• Landsbyhaven overholder tidsplan og budget. 

• Vejflora forventes klar til endelig godkendelse efter et kommende møde 
mellem arbejdsgruppen og Vordingborg Kommune, så vidt muligt inden 
borgermødet 18/11. Tidsforskydningen ift planen forventes indhentet, idet 
der først plantes til foråret.  

• Folkeparken overholder tidsplanen og der er møde mellem rådgivere, 
kommunen og arbejdsgruppen den 13. november.  

• Der blev givet afslag på ansøgningen til Statens Kunstfond, så budgettet for 
gavlmaleriet er fortsat 75.000 kr. Delprojektet følger tidsplanen og afventer 
p.t. kunstrådets udpegning af kunstner. 

 
2. Godkendelse af Rutegruppens endelige forslag 

• Forslaget om tilkobling til Sjællandsleden er godkendt. 

• Der arbejdes sideløbende stadig på at få omlagt København-Berlin 
cykelruten. 

• Styregruppen ønsker også, at der fortsat arbejdes på Dark Sky-certificering. 
 

3. Godkendelse af Vejfloras endelige forslag 

• Udsættes til næste styregruppemøde. 
 

4. Drøftelse af Folkeparkens skitseforslag 

• Kommentarer fra arbejdsgruppen og Lokalrådet er p.t. under indarbejdelse i 
skitseforslaget, der ventes klar til drøftelse på borgermødet 18/11. 

• Behovet for parkering blev drøftet. Ved arrangementer er der udfordringer 
med at finde nok parkeringspladser og derfor kan der være behov for at 
skabe flere parkeringspladser ved Folkeparken.  

• Der var enighed om, at der ønskes et overdækket areal til at spise 
madpakker. 
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• Der er behov for at kunne trække strøm ind på arealet. Kan det evt. trækkes 
fra de gamle lysmaster? 

 
5. Status på Indvielsesfest/blomsterfestival 6/6-2020 (efter møde 24/10) 

• Der fremkom mange gode idéer til mødet og blev oprettet arbejdsgrupper, 
der undersøger mulighederne. Lise Jacobsen er koordinator på 
arrangementet.  

• Der er møde igen 27. november.  

• Indvielsesfesten finansieres dels af posten til events og dels posten for 
formidling. Signe og Elsba laver et rammebudget herfor.  

 
6. Status på Gavlmaleri (udpegning af kunstner) 

• Statens Kunstfond gav afslag på ansøgning om støtte til gavlmaleriet. 

• Billedkunstrådet har møde den 20. november og på dagsordenen er valg af 
kunstner til projektet.  

• Det kan blive nødvendigt at prioritere den ene gavl, men vil fortsat forfølge 
andre muligheder for yderligere finansiering. Hvis der kan findes frivillige til 
”det grove arbejde”, kan der muligvis være budget til begge gavle.  

• Elsba spørger arbejdsgruppen om de vil fremlægge deres forslag til 
borgermødet. 

 
7. Godkendelse af Landsbyhavens endelige forslag 

• Budget og endeligt forslag blev godkendt.  

• Lokalrådets repræsentanter antager, at der kan doneres bænke til haven 
efter samme model som fuglebænkene. 

• Mads har nogle pæle, der evt. vil kunne bruges til hegnet. Han tager kontakt 
til HP Anlæg og drøfter mulighederne.  

 
8. Drøftelse af drift på byfornyelsens delprojekter 

• Udsættes til næste møde. 
 

9. Drøftelse af indkøb af havetraktor til drift af delprojekter 

• Udsættes til næste møde. 
 

10. Plan for borgermøde 18. november 
 

• ETN præsenterer skitsen sammen med arbejdsgruppen og der kommenteres 
i plenum. 

• Orientering om foreløbige ideer til indvielsesfesten (der drøftes 27/11) 

• Kort status på øvrige arbejdsgrupper 

• Der laves en frivillig-bazar, hvor alle kan melde sig som frivillige i de 
forskellige projekter inklusiv indvielsesfest 

• Lokalrådet laver invitationen. 
 

11. Eventuelt: Intet at behandle 
 
Referat godkendt jfr. mail fra Signe 4/11. 


