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HAVNEUDVIDELSEN PÅ MASNEDØ
MÅ I DAG BETEGNES SOM ET
FAIT A COMPLIS

Kulturruten” – ”Havneruten” – ”Algadeløberen”.
I øvrigt vil der i løbet af sommeren blive
foretaget udsmykninger af husgavle i Algade, hvor nogle af byens kunstinteresserede
unge under kyndig vejledning fra professionelle vil tage del i arbejdet.


Visionsbillede af havneområdet
Lys forude.
Ved det sidste borgermøde i Medborgerhuset, fandt havnebestyrelsen og de alternative på OREkysten hinanden i et kompromis.
Dette betyder, at man i denne omgang ikke
ansøger om den sidste og ret markante del
af havneudvidelse.
Vi kan se frem til en betydelig og alligevel
nabovenlig udvidelse af havneområdet, til
fordel for Vordingborg by.
Ikke mindst for beboerne på OREstrandkysten synes det nye område at give positive
virkninger i forbindelse med udsyn og fokus på støj.
Se høringssvar fra
Anders J. Andersen på
http://vlraad.dk/wp-content/uploads/H%C3%B8ringssvarVBL-Havneudvidelse-feb-20171504.pdf

Som det fremgår af pressemeddelelserne
vil udvidelsen af havnefaciliteterne kunne
give en betydelig synergieffekt til erhvervsområderne i tilslutning til afkørsel 41 på
motorvej E4.
Nu ser vi frem til opstart af projektet i sin
fulde udstrækning og den øgede interesse
det vil give til vor kommune.

Der er indledt en møderække, med mulighed for at komme med input til de stiruter
der skal etableres i byen med opholdspladser for dem der benytter sig heraf.
Møderne foregår i Bykontoret, Algade 18
og omhandler
- ”Uddannelsesruten” – ”

Frem til den 13. marts er der høring om
mulige besparelser i busdriften.

Kommunens udgift til kollektiv trafik
(buslinjer og Flextur) er øget med 4-5
mio. kr. årligt grundet ændrede afregninger med Movia samt et svagt faldende passagerantal.
Kommunens budgetter til kollektiv trafik
er derfor ikke nok til at betale for de forventede udgifter i årene fremover.
Administrationen har derfor i samarbejde med Movia foretaget en undersøgelse
af mulige reduktioner af kollektiv trafik i
2018.
Såfremt kommunalbestyrelsen på deres
møde i april måned vælger ikke at tilføre
flere budgetmidler, vil en række af de
mulige reduktioner blive til besparelser.
Administrationen har sendt oplægget til
besparelser i høring i lokalråd, seniorråd
handicapråd og i uddannelsesinstitutionerne.
Høringsmaterialet kan endvidere ses på
kommunens hjemmeside,
Alle borgere kan give høringssvar, som
skal sendes til
BKCH@vordingborg.dk
senest den 13. marts 2017
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GENERALFORSAMLING I LOKALRÅDET
AFHOLDES
TIRSDAG, DEN 21. MARTS KL. 19.00-21.30
I
ÆLDRE SAGENS LOKALER – KIRKETORVET 12A
Borgcentrets nye leder Thomas Tram Pedersen har stillet sig til rådighed
og vil orientere om, hvilke visioner han har for Centret og Vordingborg by.

Dagsordenen
for mødet vil indeholde følgende:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Formandens beretning
6. Økonomi ved kassereren
7. Indkomne forslag
8. Præsentation og valg:
Formand,
2 bestyrelsesmedlemmer,
2 supplenter.
Der holdes en kort pause
9. Indlæg v/Thomas Tramm Pedersen,
Ny leder af Borgcentret spørgsmål og debat.
10. Eventuelt
11. Afslutning ved formanden

Herudover ser vi gerne forslag af mere
almen interesse, ris og ros bragt frem.
Deltagelse i generalforsamlinger er gratis
og lokalrådet er denne aften vært i forbindelse med fortæring, kaffe og brød.
Drikkevarer kan købes.
Vi beder om indsendelse af evt. forslag til
behandling på generalforsamlingen senest 5. marts 2017, så bestyrelsen der
afholder møde den 08. Marts, kan få den
endelige formulering fastlagt og trykt.
De nu gældende vedtægter kan læses på
lokalrådets hjemmeside
www.vlraad.dk
Forslag kan sendes til lokalrådet på
vblraad@gmail.com

Vi har besluttet at åbne dørene kl.
18.30, så der indtil kl 19.00 kan indtage lidt godt til maven.
Under pkt. 7 skal vedtægterne
behandles da Lokalrådet ønsker at
flytte generalforsamlingen til efteråret,
ligesom flere punkter i vedtægterne
skal justeres, da de eksisterende
vedtægter stammer fra etableringen
og derfor ikke er hensigtsmæssige i
dag.

Fra generalforsamlingen 2016 i
Medborgerhuset

SE MØDEINDKALDELSEN I
SYDSJÆLLANDS TIDENDE I U9/2017
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