Først og fremmest skal der lyde
et ønske om et
til alle vore 9639 medlemmer
med håbet om, at vor bys 600 års jubilæum
må blive fejret på værdig vis.

med dialogudvalget der består af udpegede
medlemmer af kommunalbestyrelsen, som
vil modtage og behandle de oplæg, der
kommer fra de lokale beboere.
Læs derfor følgende, som lokalrådet har udsendt:
Vordingborg lokalråd, som iflg. statistikken
har 9639 medlemmer indkalder til det årlige Dialogmøde, denne gang afholdes i
Ældre Sagens lokaler,
Kirketorvet 12a,
tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19-21.
Alle har direkte adgang uden forhindringer.
Lokalet er udstyret med højttaleranlæg og
teleslynge.
Lokalrådet er vært ved udskænkning af
Kaffe/Te og brød og deltagelse er helt gratis.
Alle beboere i Vordingborg byområde betaler gennem skatten kontingent til lokalrådet.
Vi håber, at en mindre, men repræsentativ del, vil aflægge mødet et besøg
og overvære kommunens talsmænds og
lokalrådets kommentarer til dialogmødets
temaer.
Vi skal have en debat om fremtiden og høre om de tiltag, kommunen lægger op til
ved vort 600 års købstandsjubilæum, som
kulminerer i december måned.

De emner der fremlægges for politikerne er:
1: Strandpolitikken – Nordhavn og Ore
Strand!
2: Vordingborg bymuseum, hvor der det?
3: Algade projektet – lamper, de trafikale
forhold – dagligvarebutik, - hvem ejer
byens hovedstrøg?
4: Turismen – turistkontoret!
5: Skiltning i byen!
6: Jubilæumsåret!
7: Slotstorvet!
8: P. begrænsningen i Voldgade!
Dialogudvalget, vi denne aften har besøg af,
består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:
Per Stig Sørensen (O)
Laura Sø (V)
Kim Petersen (V)
Mikael Smed (A)
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Lokalrådet håber på en lige så god deltagelse, som ved sidste års dialogmøde og har
bestræbt sig på at tilbyde så gode rammer
for mødet som opnåeligt.
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Lokalrådet afholdt sit seneste bestyrelsesmøde i forbindelse med en besigtigelse af
Ore strand, der for år tilbage var velkendt,
som stranden, hvor lokale og besøgende

benyttede, idet der var faciliteter til stede –
sand-badebroer-badeanstalt.
Stranden var renholdt og ilanddrevet tang
fjernedes.
Nu er der tilsyneladende ikke økonomi til at
skabe gode forhold for besøgende. Høfderne er forsvundet, og dermed er der mange
sten i strandkanten.

Lokalrådets generalforsamling i 2015 afholdes i Brænderigårdens Café, Algade 104,
4760 Vordingborg torsdag den 19. marts kl.
19.00 til 21.30 med dagsorden iflg. gældende vedtægter – se på hjemmesiden.
Vi vil denne aften få besøg af vor citymanager, som vil orientere om sit arbejde.
Desuden håber vi at kunne orientere indgående om de forventninger, vi alle har til arrangementerne i jubilæumsåret.

Tang findes i store mængder og badende
må balancere et godt stykke på stenbund
før sandet nås, hvilket i sig selv er uakceptabelt.
Lokalrådet vil arbejde for at få genetableret
tålelige forhold for såvel lokalbefolkningen,
som de mange besøgende, der forventes at
komme til Vordingborg i de kommende år,
men det kræver opbakning at opnå succes,
så giv dit besyv med.

Husk: at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være lokalrådet i hænde
senest 1. marts 2015.
Opstilling til bestyrelsen kan ske på selve
mødet.
Alle beboere i lokalrådets område er velkomne.
Adgang er gratis og lokalrådet
er vært ved kaffe/te og brød
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For år tilbage, inden der blev taget stilling
til opførelse af Danmarks borgcenter på ruinterrænnet, havde byen et museum der viste, hvordan lokalbefolkningen havde udviklet sig gennem tiden, og byen havde opnået
det udseende, den har i dag.
Lokalrådet efterlyser vor bys historie, som
er blevet tilsidesat af fortiden, som i dag
kan vises på iPad, når man har løst billet til
at besøge borgcentret.
Forhåbentlig
befinder
klenodierne
fra
Vordingborgs historie efter Valdemarernes
tid sig stadig indenfor rækkevidde, så de
igen kan udstilles
og beses lokalt.
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Fuglelivet den 17. januar 2015

