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Vordingborg Lokalråd
Mail.: vblnyt@gmail.com

Der orienteres om rådets funktioner

Lokalrådet
har deltaget i
markedsdagen
e for at orientere
om,
hvad vi står
for, og hvilke
forventninger
der kan stilles til vort vir
ke.

Det har været meget givende at få lejlighed til at lære så mange af de lokale beboere at kende og undervejs har mere
end 75 vist interesse for at modtage vore
nyhedbreve, ved at give os deres mailadresse.
Vi vil her byde alle vore nye læsere velkommen.
Vi har netop afholdt et bestyrelsesmøde
med et omfattende program og et af de
væsentlige punkter var vort idékatalog,
som til stadighed bliver tilført nye muligheder og opgaver.
Der har været arbejdet med opsætning af
en hjemmeside og den er lige på trapperne. Dispositionen er færdig og navnet
købt, så vi går snart i æteren.
Vi har bestilt et banner til Vordingborg
lokalråd, så vi er til at få øje på, når der
blæses til samling og vort slogan
”Byen ved storstrømmen *
Indgangen til fremtiden”
vil indgå i vore præsentationer.
IDEKATALOGET
blev påbegyndt på vort første bestyrelsesmøde og er vor ledetråd for ikke at
glemme noget.
Kataloget bliver løbende opdateret og vore
torvelørdagsdeltagelser har givet adskillige
nye indfaldsvinkler til aktuelle problemer
og opgaver.

Vor bys vartegn

Eksempelvis fik vi henvendelser om det
stadigt lige aktuelle problem med chikanerne på Nyraadsvej, hvor en forenkling
som den der benyttes i Voldgade efterlystes.
Vandproblemerne i Masnedsund er
ligeledes noget der optager mange. Den
musiske uddannelse af skoleelever fra de
små klasser er berørt. Trafikken i byen nu
og fremover er mange usikre på, da der
har været mange udmeldinger.
Sidste nye emne er malerierne på siloen i
sydhavnen, hvor adskillige er fortørnet
over den udmelding der er sket.
Af de idéer vi har i kikkerten er udsmykning af torvet, når det ikke benyttes og de
fremtidige aktiviteter.
Toiletfaciliteter i
byen, når de mange turister skal serviceres til næste år.
Mobile og stationære
udsalgsstader på torvet i lighed med
andre byer – f.eks. bod med pølser, is,
souveniers, information, til supplering af
den nyetablerede bod i det gamle
pumpehus.
Justering til ”watter” af
området foran pumpehuset, så der kan
opstilles borde.
Dette er bare nogle udpluk fra kataloget,
som bestyrelsen arbejder med...
Vi modtager gerne flere idéer fra borgerne i Vordingborg.
Vor kapacitet er i sagens natur begrænset, idet vi yder et frivilligt arbejde uden
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diæter eller andre ydelser, udover de direkte, dokumenterede udlæg.
Lokalrådet modtager et økonomisk tilskud
fra kommune i lighed med alle øvrige
lokalråd i Vordingborg kommune.
Dette forpligter til at afholde lokalbestyrelsesmøder, borgermøder, dialogmøde
med kommunalbestyrelsesmedlemmer og
dækker alle omkostninger ved transport,
udstillinger, kontordrift, annonceringer og
fortæring, samt evt. andre arrangementer. Beløbets størrelse er årligt 18.000 kr.
En af de opgaver vi pt. arbejder med, er
at festligholde, at EOS figuren er genopsat
og springvandet fungerer til alles tilfredshed, så hun præsenterer byen på bedste
måde fra den østlige indfartsvej.
Vi forventer at have et program færdigt i
løbet af næste uge, men allerede her kan
det oplyses, at begivenheden vil blive lørdag den 14. september om eftermiddagen

Lokalrådets orienteringsmateriale
på markedsdagene

Vordingborgs byport 2013
I oktober måned forudser vi at afholde et
borgermøde, hvor hovedtemaet bliver den
kommende ITverden, idet digitaliseringen
ved udgangen af 2013 vil omfatte:
Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud,
Hjælpemidler, Udrejse, Kørekort/Pas (i
Borgerservice), Navne- og adressebeskyttelse, Skadedyrsbekæmpelse, Lån til
ejendomsskatter, Sygedagpenge (kun oplysningsskema), Udlån/leje af lokaler/
ejendomme, Valg af læge, vielse/ Partnerskab.
I 2014 udvides der igen med
yderligere områder, så kendskab til benyttelse af elektronisk udstyr bliver et krav,
når man skal ændre status.
Der vil blive annonceret i lokalpressen.

Røde Kors efterlyser indsamlere til 06. oktober – henvendelse
til indsamlingsleder .
Niels Kristensen – tlf. 25534044
el. vivi-niels@mail.dk

Lokalrådets banner i ramme.
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