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Vordingborg By Lokalråd
Mail.: vblnyt@gmail.com

Vordingborg by lokalråd har besluttet,
at alle områdets beboere skal have
mulighed for at følge udviklingen og
det arbejde, der lægges i at fremme
vor bys trivsel.
Efter hvert bestyrelsesmøde og i øvrigt, når der opstår væsentlige hændelser, der kan have almen interesse,
vil vi bestræbe os på at udsende mail
herom.
Det står desværre ikke i vor magt,
hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk at orientere med normal post.
Lokalrådet blev konstitueret efter en
ekstraordinær generalforsamling den
23. april 2013 og fik følgende udseende:
Formand: Mogens Bak-Hansen
N.formd.: Gitte Kongstad
Sekretær: Jørgen Nymark
Kasserer: Inger Nielsen
og bestyrelsesmedlemmerne:
Niels Peter Madsen
Susanne Lynge
Lis Graae
samt suppleanterne
Grethe Langesøe Wich
Jørgen Møller

Vor bys vartegn

Siden har lokalrådet afholdt et borgermøde om den nye kommuneplan
den 16. maj 2013, med 16. punkter,
som alle er under observation og
flere til behandling før afgivelse af
høringssvar inden den 5. juni 2013.
På Lokalrådsmødet den 30. maj
drøftedes aktuelle punkter som:
SLOTSTORVETS anvendelse, hvor vi
går ind for torvehandel, boder,
musik, arrangementer med dans,
fælles sang o.l. udover festugen.
ALGADE, hvor vi ønsker bibeholdelse af den nuværende anvendelse og
evt. periodemæssige restriktioner i
specielle tilfælde eller perioder,
hvor der forventes større tilstrømninger – f.eks. jul og sommer

1

Lokalrådets interesse koncentrerede
sig tidligere om problemerne med
den stigende vandstand i Masnedssundområdet og interessen herfor er
ikke svækket, selv om sammensætningen i det nye råd er ændret.
På vort seneste rådsmøde drøftedes
problemstillingen, og der var stor enighed om, at der skal ske noget effektivt nu, idet forsinkelser i udbedring vil betyde ekstra omkostninger.
I vor verden ser det ud som mindre
kyndige embedsmænd har taget ansvar og derved indirekte været årsag
til de opståede problemer, som er
vokset ved efterfølgende ukyndige
beslutninger.
Ultimativt bliver skaderne/regningen kun større, så afhjælpning bør
foretages umiddelbart – evt. med
udlæg fra kommunekassen, som så
må fyldes op igen, når ansvarsplaceringen og erstatningspligten er
fastslået.
Vi kan ikke lade en bydel i
Vordingborg oversvømme, som et
Venedig i Danmark.
Lokalrådet noterede sig også, at der
er registreret en ny organisation –
Broen, Vordingborg – som vil varetage økonomisk svage børns livsværdier ved at hjælpe disse børn til at
kunne deltage i dagligdagen på linje
med deres kammerater, hvilket vi
ser som et stærkt støtteværdigt initiativ i kommunen.
Lokalrådet ser det yderligere som sin
opgave at foreslå tiltag såsom et
udvidet samarbejde mellem organisationerne indenfor erhvervslivet,
politiske og private foreninger, idet
vi opfatter, at vi kun i fællesskab kan
styrke hinanden til at blive stærke.

Stor åbenhed giver fælles styrke, så
ingen tages på sengen.
Det må være kendetegnende for al
ledelse i kommunen.
Dette nyhedsbrev er udsendt til et
begrænset antal modtagere, idet vi
kun disponerer over forholdsvis få
adresser på lokale borgere.
Derfor beder vi jer, der har modtaget
dette
første
nyhedsbrev
fra
Vordingborg Lokalråd om at videresende det til andre i området, gerne
med en kopi af mailadressen til
lokalrådet på vblnyt adressen, så vi
fremover kan holde så mange som
muligt orienteret og måske danne
nye netværk.
Vi respekterer selvfølgelig, hvis man
ikke længere ønsker at modtage
nyhedsbrevet og beder i så tilfælde
om meddelelse herom.
Når vi har fået vores nye hjemmeside op at køre, vil borgerne også
kunne følge lokalrådets aktiviteter
der – med en reminder til netværket.

Kulturnatten ved Slotstorvet
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