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Lokalrådet har efter
generalforsamlingen
konstitueret sig
som følger:
Formand:
Anders J. Andersen (2017),
Næstformand/Sekretær:
Jørgen Nymark (2018),
Med det slagkraftige ordstilling gik lokalbefolkningen til folkemøde på Masnedøfortet den 9. april 2016 om eftermiddagen, på 61 års dagen.
Den meget store opbakning, fra såvel
Vordingborgområdet, men i særdeleshed
af folk fra Falster og Lolland, der i princippet bliver afskåret fra direkte togforbindelser til hele verden, hvis Storstrømsbroen lukkes for togtrafik, som det har
vret tilfældet flere gange.
Udsigten til lang usikkerheden, som den
siddende transportminister kan afkorte
med flere år er svær at leve med.
Vi må håbe, at regeringen lever op til de
løfter der tidligere er givet, så arbejdet
hurtigt bliver igangsat og der kan spares
mange millioner på ørkesløs vedligeholdelsesarbejde, som til stadighed sætter forhindringer op for trafikken.

Kasserer:
Jørgen Møller (2018),
Bestyrelsesmedlemmer:
Grethe Langesøe Wich (2018),
Gitte Kongstad (2017),
Kaja Huglstad (2017),
Suppleanter:
Leif Jensen (2017),
Jørn Rasmussen(2017).
(valgt til)

En tidligere trafikminister
rykker for byggestart
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Lokalrådet holdt den 13. april 2016 sit
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med fuldt program og behandling af mange aktuelle opgaver.
Det kunne konkluderes, at vore ønsker om
et møde med orientering om beredskabsplanen i forbindelse med forholdsreglerne
ved evt. uheld på gødningslageret på
Masnedø er blevet efterkommet.
Der er aftalt en strandrensningsdag den
17. ds kl. 10 fra Badevej med afslutning
på Campingpladsen.
Medlemmer fra Lokalrådet har sammen
med Brian Deventier deltaget i et møde
med kommunaldirektør Jan Michelsen og
repræsentanter fra forvaltningen arrangeret af Leo Wæver i forbindelse med trafikken i Algade Vest, Badstuegade og Kirketorvet.
Lokalrådet har med baggrund i den sidste
tids færdselsuheld vedtaget at indstille til
Trafiksikkerhedsudvalget, at der fokuseres
på hastighedsregulering i krydset Chr.
Richardtsvej/Boulevarden/Sankelmarksvej
(Der er modtaget info om at det bliver
behandlet på førstkommende møde i juni)
Indretningen af det projekterede vandhus
drøftedes og det syntes på mange
områder ikke at være optimalt.
Konklusionen blev, at der mere er tale om
et DRG ønske end en fornuftig udnyttelse
af økonomi.
Lokalrådet efterlyser mulig hjælper til at
assistere ved udarbejdelse af forvaltningens krav om udarbejdelse af skemaarbejde til LUP (lokale udviklings planer) i
forbindelse med ORE strandpark.
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Lokalrådet kunne godt ønske et lokalt
samarbejde mellem turistmæssigt fokuserende interessenter, såsom – hoteller/
B&B/restauranter/cafeterier/barer/kiosker
m.fl., med fælles sigte.
Generelt bakker lokalrådet
op bag byens ønsker om
Oprettelse af et BYMUSEUM –
Promovering / Branding
af Vordingborg,
som GÅSEBY OG/ELLER KONGEBY.
Byens funktion / funktion i byen
Dette punkt er altid et kritisk forhold at
komme rundt om, idet folks oplevelser
som regel er forskellige, afhængig af alder
og mobilitet.
Lokalrådet gør opmærksom på, at når der
påpeges mangler, som kan indberettes til
kommunen ved brug af kommunens
hjemmeside – klagesiden – vil det være
en stor hjælp for alle, hvis fotodokumentation vedhæftes.
Lokalrådet afholder sit næste planmæssige møde den 11. maj.
Hvis der er ønsker om behandling af emner, bedes de indsendt på
vblraad@gmail.com
senest den 8. maj 2016.
Overværelse af bestyrelsesmøder
På generalforsamlingen blev der udtrykt
ønske om at deltage i lokalrådets bestyrelsesmøder.
Dette er vedtægtsbestemt og muligt.
Af hensyn til pladsforholdene må ønsker
herom meldes, så aftale kan træffes
senest 5 dage inden mødedato.
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