Oktober 2016/1

NYHEDSBREV
FRA

Vordingborg By Lokalråd
DE RØDE LØBERE

LOKALRÅDET har deltaget i et møde på
Stars, hvor byens udvikling med gennemførelse af projektet blev drøftet.
Der opstår stadig nye tanker for udførelse
af nærdemokratimodellens idégrundlag og
på mødet blev endnu flere forslag fremlagt
for deltagerne.
Bl.a. løberuter af varierede længder indenfor byområdet, hvor ruterne blev udsat for
mange ændringsforslag fra lokalkendte.
I øvrigt blev der orienteret om forventningerne til det nye BORGERCENTER med tilhørende torv fra Algade, hvor bygningen
nr.63 er fjernet.
Vi håber de mange oplæg snart bliver til
virkelighed, så byen kan finde sit nye image.
Det mest positive må nok være, at pengene er til stede i form af tilskud udefra.

Hvor er stoltheden over vor by?
Hvor er vor fælles identitet?
Hvad binder os sammen?
Der vil blive afholdt 2 informative borgermøde i løbet af november måned.
Det er lykkedes at få at engagere forsker
og tidligere museumsinspektør i Vordingborg, Dorthe Wille Jørgensen til at fortælle
om vore fælles vartegn – GULDGÅSEN og
GÅSETÅRNET, der gennem tiden har haft
stor betydning for vor identitet.
Dette finder sted mandag, den 7. november i Kulturarkaden med start kl. 19.15.
Efter indlægget holder vi en kort pause og
strækker benene, hvorefter der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål og debattere emnerne.

Det næste møde vil rektor ved Vordingborg Gymnasium Ib Brøkner Christiansen
tale om byens udvikling, fællesskabsfølelse
og fælles identitet.
Dette møde finder også sted i Kulturarkaden. Det sker mandag, den 28. november
og begynder kl. 19.15.
Efter indlægget holder vi en kort pause og
strækker benene før spørgsmål og debat.
KOM OG LYT TIL OPLÆGGENE!
DELTAG I DEBATTERNE!
KULTURARKADEN RUMMER PLADS TIL 149
MØDEDELTAGERE OG ADGANG ER GRATIS
Ved møderne kan købes vand og øl.
-o0o-

IDÉNØGLE
Fra lokalrådets start spirede tanker, idéer
og ønsker frem i store mængder.
Mange af de oprindelige er ført ud i livet
og mange er forkastet igen.
Ud af ca. 70, resterer der i dag 18, som vil
bliver prioriteret og bearbejdet. Der vælges 3, som får fuld opmærksomhed og vi
vil i løbet af kort tid vende tilbage hertil.
Der kan altid stilles forslag på
vblraad@gmail.com

MUSEUMSTANKERNE
Ligger os stadig tungt på sinde. Efter dagene i Algade 63 hvor det lykkedes at få
enkelte klenodier frem fra depoterne, samt
andre fra private samlinger er der formeret
en gruppe, som forbereder nye tiltag.
Bl.a. afholdtes en specialudstilling, hvor
der fokuseredes på samlinger fra 2.
verdenskrigs optakt og besættelsesårene.
Dette fandt sted på borgerkontoret Algade
18. Succesen var behersket, men adskillige fandt vej til samlingerne og mange gav
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udtryk for deres erindringer, når billedmaterialet blev gennemset. Den yngre generation fik nogle specielle oplevelser, da det
historiske materiale jo ikke står højt på listen i dagens skoleundervisning.

DIALOGMØDE
med
kommunalpolitikerne

STRANDMØDE
på OREstrand i september 2016

Den 17. januar 2017 afholdes det årlige
dialogmøde med kommunalpolitikerne.
Her er der mulighed for at drøfte de tungtvejende problemer, den lokale borger tumler med.
For at få det rette svar, er det nødvendigt
at politikerne modtager spørgsmålet inden
mødet, så der er mulighed for at forberede
svaret.
Derfor indkalder lokalrådet evt. ønsker
eller forslag fra lokalbeboerne hurtigst
muligt, så de kan behandles på bestyrelsesmødet og videresendes primo december måned.
Vi arbejder pt. på at finde et passende lokale og vender tilbage hertil snarest.
Reservér allerede nu denne aften.
Lokalrådet er vært med kaffe/te og brød.
Deltagelsen er gratis for alle lokale borgere.

Det målrettede arbejde fra den oprettede
strandgruppe og lokalrådet for at genskabe en attraktiv, brugbar og tiltrækkende strandpark, har båret frugt.
Det lykkedes at samle politikere, administrationsfolk, strandgruppen og lokalrådsbestyrelsen til et strandmøde i september.
Deltagerne fandt perpektiverne så interessante, at det har resulteret i er der i 2017
budgettet er afsat 300.000 kroner til projektering af forbedringer.
Tak til politikere og embedsmænd for den
uvildige interesse der vistes projektet efter
denne samling.
Det er vort håb, at denne opstart vil resultere i yderligere økonomi, så de visioner
der er rullet ud for 2018 og 2019 kan gennemføres og stranden blive et virkeligt aktiv for turister og Vordingborg bys borgere.

Billedet findes på vor hjemmesides forside - LOG IND MED www.vlraad.dk og læs mere
og se mere

HUSK
BORGERMØDER I KULTURARKADEN
DEN 7. OG 28 NOVEMBER.
SE ANNONCERINGEN I PRESSEN
LOKALRÅDET KAN KONTAKTES PÅ vblraad@gmail.com OM GENERELLSE EMNER.
ØNSKER DU AT ABONNERE PÅ NYHEDSBREVET TILMELD PÅ vblnyt@gmail.com

