Præstø – Stege - Vordingborg
Vordingborg lokalråd indkaldte til det andet
møde mellem købstædernes lokalråd, idet det
tidligere besluttedes at søge koordinering af
begivenhederne i byerne for at undgå sammenfaldende arrangementer.
Efterfølgende sender vi mødereferatet til orientering.
Stege Lokalråd havde meldt afbud til mødet.
Det blev besluttet, at foreslå Stege at indkalde til
det tredie købstadsmøde.
Gerne hurtigt, for at få afklaret de åbne
spørgsmål.
Jørgen Nymark efterlyser en løbende dialog med
lokalrådene i de andre købstæder.
Engagementet for lokalområdet er anderledes i
købstæderne end i landsbyerne, hvor man
kender hinanden og i højere grad bakker op om
de lokale projekter.
I de fleste landsbyer har man opbygget et
fællesskab, modsat at borgerne i byerne langt
mere holder sig for sig selv og er sværere at
aktivere.
I landsbyerne kan man til lokale projekter søge
disse LAG-midler, som tilsyneladende ikke
omfatter købstæderne. Når man som lokalråd
skal uddele materiale til borgerne i byerne, er
det generelt dyrere med de flere modtagere.
Mogens beklagede, at skønt f.eks. Vordingborg
by havde ca. 10.000 borgere, så druknede byen
sammen med de øvrige 2 købstæder mellem
Landsbyforums mange lokalråd, når man
forhandlede med kommunen.
Han foreslog, at begge-Købstæderne og Landsbyerne(landsbyforum)–vægter en stemme.
Gitte talte for, at Landsbyforum med nye,
strammere vedtægter blev forvandlet til en reel
og stærkere paraplyorganisation, som kunne
forhandle på alle lokalråds vegne.
Den nuværende opdelte struktur kunne let
medføre, at hvert lokalråd skrabede til sig, hvor
hun mente, at man skulle tænke kommunen
omen helhed. Som eksempel gav hun strandene, hvor man alene i Vordingborg nu havde to

grupper, som uafhængigt af hinanden arbejdede
på 2 konkurrerende strandprojekter.
I stedet burde der udarbejdes en opdateret
strandpolitik for hele kommunen, hvor det
vurderedes, hvor der var mest behov for en
renovering og udbygning af strandene.
Lokalrådenes rolle i forhold til kommunen,
politikerne og borgerne drøftedes, og det kom
frem, at alle disse projekter, lokalrådene skulle
bruge mange timer på at udforme og søge
penge til, i nogle tilfælde også sørge for
vedligeholdelse af, virkede som beskæftigelsesterapi for at modvirke, at lokalrådene
blandende sig i kommunens politik.
Måske skulle hele nærdemokratimodellen på et
tidspunkt evalueres og gendrøftes.
Jørgen Nymark fremhævede, at Citymanageren
var ansat til at samle købstæderne, men ifølge
den konkrete jobbeskrivelse var det tilsyneladende ikke opgaven.
Ud af de to år, der var berammet til uviklingsprojektet, skulle fra 1.maj. 2015 – altså 8
måneder bruges til at arrangere byjubilæet i
Vordingborg, idet planlægningen var kommet for
sent i gang.
Henny nævnede sin utilfredshed med Citymanagerens ide om indkøb af informationstavler på
indfaldsvejene til købstæderne. Projektet var
blevet trukket ned over hovederne på de
lokalrådsmedlemmer, der havde deltaget i
skiltemøderne, og hun mente, at man skulle
meddele kommunen, at man ikke ønskede dem,
hvilket der var bred enighed om.. – Hvem gør
det!?
Hun mente i øvrigt, at et af de store problemer i
kommunen var den manglende koordinering
mellem forvaltningerne.
Panterprojektet blev drøftet, og der var en
udbredt utilfredshed med, at dette projekt var
gået igennem uden en samlet bred drøftelse af
kommunens kultur- og idrætspolitik. Der er stor
usikkerhed om finansieringen, og når så mange
penge kan forudses at skulle bruges på dette
ene prestigeprojekt, så er der en risiko for, at
pengene går fra f.eks. idræt i yderområderne i
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kommunen.
Borgere på Bogø og Møn vil ikke
naturligt benytte Panteren, da afstanden til
Vordingborg er for stor.
Jørgen Nymark mente, at Panterprojektet bar
præg af u-professionalisme.
Der var en kort snak om kasernen i Vordingborg,
der på sigt kunne benyttes både til rådhus,
vandrehjem, undervisning og semi-narer.
Henrik mente ikke, at vi kunne røre ved
Landsbyforums struktur, men vi kunne f.eks.
koordinere
høringssvarene
til
kommunen,
udveksle holdninger i gensidig respekt for
hinandens egenart og særinteresser.
Der blev drøftet, om man kunne vedligeholde
købstæderne efter en turnusordning, således at
byerne efter en langsigtet plan skiftedes til
kommunal bevågenhed.
Nogle efterlyste informerende plancher de
steder, hvor kommunen var i gang med byggeprojekter.
Der var en snak om stationsbygningen i
Vordingborg, idet man ikke helt var klar over,
om bygningen efter elektrificeringen af togene
og etablering af elevatortårne til de nye perronner i forbindelse med Fehmernforbindelsen - ville
indgå som station i Banedanmarks planer.
Der er åbnet for kommentarer og vi håber der vil
være interesse for at debattere lokalrådenes
opfattelser af situationen. – Benyt venligst
vblraad@gmail.com
hertil.
oo00oo

i Vordingborg
Årets dialogmøde med kommunalpolitikerne blev
afholdt i Ældre Sagens lokaler den 12.ds., og vi
anfører nedenfor vort referat fra dette møde til
orientering.
Skulle der være kommentarer er
disse
velkomne
til
vor
mail-adresse
vblraad@gmail.com så vi kan tage disse med,
når vi skal debattere indholdet i bestyrelsen.
oo00oo

Bestyrelsens referat af Vordingborg
Tirsdag den 17. februar 2015.
Politikere fra dialogudvalg 4:
Mikael Smed (MS) (A), Per Stig Sørensen (PSS) (O), Birgitte Sten Jørgensen
(BSJ) (B) og Kim Petersen (KP) (V).
Der var afbud fra Laura Sø (V).
I alt ca. 60 fremmødende.

1. Strandpolitikken – Nordhavn og Ore
Strand.
Kaja Huglstad indledning:
Ore strand – en forsømt perle.
Ore har en lang kystlinje med mulighed for
strand- og badeliv.
Dele af stranden er i kommunalt regi, men
forsømt af kommunen i mange år.
Området omkring Strandparken ligger hen med
tang og sten, på grund af strøm og vind ofte
uden sandbred. To badebroer er opsat af privat
strandlaug. Der er ved Fyrrevænget bord,
bænke og skraldespand, men toiletterne er
aflåst hele året. Hvor aftrædelse på naturens
vegne så foregår, er det ikke svært at tænke sig
til.
Vi mangler områder, hvor småbørnsfamilier og
andre kan holde til. På de kommunale plæner
længst ude er der rent badevand, betonkystsikring, toiletter åbne om sommeren, borde,
bænke og skraldespande. Kommunen renser ind
imellem for tang.
Alt det kræves, for at stranden kan have det blå
flag.
Her holder de unge meget til om sommeren, fint
at de har et sted at udfolde sig på, men mange
undgår stedet på grund af støj og pizzabakker.
Fortidens badeanstalt nedenfor Badevej er en
saga blot. Mange voksne husker, at de her lærte
at svømme ved at blive smidt i vandet med
korkbælte på! Tidligere var der langs stranden
høfder, der samlede og holdt på sandet. Man kan
stadig se små rester af dem.
Små tiltag fra kommunen kan gøre området ved
Strandparken
indbydende.
Til
glæde
for
sommerhusejere, sommerhuslejere, Orebeboere
og ikke mindst turisterne, som byen gerne vil
have til at blive længere end et besøg på
Borgcentret. Ingen nutidsbørn gider lege i
ildelugtende tang og ålegræs. Der kan være
udvalgte arealer, der bliver renset for tang,
gerne med hjælp fra et lokalt strandrensningslaug, hvis kommunen tager de store skridt.
Nogle læs sand ville gøre underværker. Ligeledes
flere borde og bænke. Og hvorfor ikke indtænke
et areal med Beachvolley? Køb af is og diverse
på den private campingplads vil støtte ejeren,
der gør et kæmpearbejde for at give overnatningsmuligheder for turisterne.
Alt i alt vel en ringe investering!
Når emnet er et bade- og strandlivets glæder,
hvorfor så ikke prøve at tænke på andre steder i
Vordingborg, hvor strømforhold og rent vand
kan give muligheder. F.eks. ligger der i Ishøj
havn en arkitekttegnet husbåd, støttet af Lokaleog Anlægsfonden, med faciliteter til omklædning,
bad, sauna og opholdsrum. Også til glæde for
vinterbaderne, som der bliver flere og flere af.
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Her kunne kommunen spare det arbejde, de gør
for vinterbaderne med at prøve at bevare
badebroen og sætte læskure op. Husbåden, der
er flytbar, kan også bruges til koncerter og
events. Pris 2 ½ million, hvoraf Loafonden
(Lokale- og Anlægsfonden) har ydet 1 million.
Lad idéerne myldre –
og ikke mindst blive til virkelighed!
Sydhavnen:
Her burde man kunne sole sig og udleje parasoller. Siloen bør bringes i anvendelse.
Nordhavnen.
Øst for roklubben kunne etableres havnebad.
Ore.
BSJ: Sand forsvinder andre steder. Løsning er at
sandet lægger sig.
Jørgen Nymark: Høfder styrer sandet ved
Vesterhavet.
Ore og Nordhavnen.
Brian Devantier: Sundvej og Badevej var stederne for de tidligere badeanstalter.
Nordhavnen har meget beskidt vand.
Ore.
Allan Huglstad: Der var oprindelig 10 træhøfder.
De kunne holde på sandet i mere end 10 år.
Tegningerne findes stadig.
Danuta Clausen: Hun henviste til Bjarke Ingels
badeanstaltprojekt.
Vibeke Grønbæk: Bjarke Ingels badeanstaltprojekt kostede 1 million kroner at udforme, 14
mill. i etablering og hertil kom drift af anstalt, og
endelig stred det mod bestemmelser og kystlinjestrækninger, så det var formentlig ikke
realistisk.
Jens O. Jensen: Helhedsplan er vedtaget for 2 år
siden. I hvidbogen har kommunen blandt sine
punkter: renovering af grønne arealer, skabelse
af ny sandstrand og søbad i Sydhavnen.
PSS: konkluderede, at bistandsklienter kunne
inddrages i at fjerne tang, at bord og bænke
skulle opnås ved henvendelse til Vej og Trafik, at
høfder var Kystinspektoratets område, at
asfaltering handlede om asfaltfirmas kontrakt, at
roser ikke kan leve i hellerne, men måske
bunddække, at der i Nordhavnen ikke er plan om
badebro, at husbåd ifølge det i dag oplyste ved
anskaffelse så kostede 1,5 millioner og hertil
kom så driften.
2.
Vordingborg bymuseum.
BSJ: Henviste til Stege Lendemarke Thorsvang
Samlermuseum.
MS: forstod idéen som et museum for
Vordingborg om byens historie og syntes, at
idéen var god. I tilfælde af at Stationsbygningen anvendtes skulle der afklares spørgsmål om
økonomi og drift. Det måtte under alle omstændigheder blive med frivillig arbejdskraft, men

kommunen kunne hjælpe med hensyn til anvisning af lokaler.
Gitte Kongstad: forestillede sig noget farverigt.
Hun gav eksempler: Tableau med Valdemar på
trone og skræppende gæs. Muséer behøver ikke
at være noget alvorstungt.
Keld ?: Fortid fortjener også at blive nævnt.
Herbert Silz: Tusinder af ting på depot. De bør
bruges på et bymuseum.
Danuta Clausen: Vi bør fylde rummet mellem
Middelalder og nutid op. Hun mente, at der
burde være en udstilling på det gamle rådhus og
henviste til den flotte montre, man kunne se i
Ribe. Hun henviste i øvrigt til en miniborg i
bronze, der burde udstilles.
Grethe Langesøe Wich: spurgte til hvad børn &
unge ved om tiden før nu?
3.
Algade projektet.
PSS:
Algade
6,5
million
i
statslig
byfornyelsesstøtte. 2,5 millioner skal kommunen
selv lægge oveni. Planen er 3-4 mødesteder i
Algade. Samtaler med Handelsforeningen er på
et begynderstadie. Kongekroner i Algade i
økonomiudvalget i morgen.
Pengene kunne
eventuelt også bruges til husnedrivninger. Nu
overgår vi til kørsel igennem hele Algade efter
en prøveperiode på 1 år mod de oprindeligt
planlagte 2 år. Hastigheden er 15 km i timen.
Planen er en fortætning af butikker i den østlige
ende. Man vil styrke midtbyen med en
administrationsbygning på den anden side af
Valdemarstorvet.
KP: Opfordrede til at Vordingborg taler sig selv
op i stedet for ned. Udviklingen med butiksdød
er generelt og ikke speciel for Vordingborg og
skyldes storcentre og nethandel.
Leo Wever: Kunderne ejer i min optik Algade.
Billedet af lukkede butikker i Algade er fortegnet,
for der lukker også nye butikker op, og der er
således 47 eksisterende butikker i Algade Vest.
Det er en fejl, at det er forbudt at dreje mod
venstre, når man kommer fra Goldschmidtsvej.
Ensretningerne
besværliggør
handel
i
Vordingborg, og før man ser sig om, så er man
ude af byen, og så kører man ikke ind igen.
Belysninger i Algade er utilfredsstillende.
Herbert Silz: Fortovsgaderegulativet overholdes
ikke.
Lena Schroll: Hvem er taget med på råd ud over
Handelsforeningen, når man nu lukker op for
trafikken i den østlige Algade.
Mogens Bak-Hansen: Vi er som lokalråd ikke
blevet spurgt om åbning for trafikken i den
østlige del af Algade, men vi har haft det indtryk
fra Sjællandske og udtrykt af handlende, at det
var det, man ønskede, og som demokratisk
organ ville vi ikke modsætte os et flertal, men vi
ved omvendt også, at der er handlende –
heriblandt restauratører, der ikke er medlemmer
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af Handelsforeningen, så vi kan jo ikke være
sikre på, at flertallet er for at lukke Algade op.
BSJ: Jeg kan bekræfte, at Vordingborg Lokalråd
ikke er blevet spurgt. Der er afsat 850.000 kr. til
forbedring af gadebelysningen. I morgen vil der
blive taget stilling til et fælles gaderegulativ for
købstæderne i kommunen.
MS: Teknik & Miljøudvalget har forholdt sig til
kongekronerne, men har ingen finansiering
heraf.
Kaja Huglstad: Lamperne på Slotstorvet giver
mindelser om Østtyskland og hører slet ikke
hjemme der.
Grethe Langesøe Wich: Unge kører udisciplineret
gennem Algade, og det er ikke muligt at
orientere sig.
MS: Algade er et af de områder, hvor der nok
aldrig bliver enighed på tværs af politikere og
befolkning, så der må politikerne stå på mål for
sine beslutninger.
Ulla ?: Alle generationer kører hurtigt. Man kan
ikke gå trygt med sine børnebørn. På den anden
side er det rart at kunne køre gennem Algade,
og det vil hjælpe at kunne køre gennem hele
gaden.
Mimi Andersen: Når man kører i Algade, kan
man ikke finde kirken. Mange kommer for sent
til begravelserne af samme grund.
?: Hvis vi skal have folk til byen, så skal vi have
Hennes & Mauritz og Mc Donalds.
Jørgen Møller: Apoteket er et problem for folk i
kørestol. Der mangler parkeringspladser i Algade
Vest, ligesom der mangler en handicapplads
mere ved apoteket.
Gitte Kongstad: Kongekroneprojektet skal løfte
borgernes
selvværd
omkring
byen.
Hun
kritiserede Handelsforeningen for at være
enerådig.
4.
Turismen. Turistkontoret.
Jørgen Nymark: På et turistkontor bør man
kunne købe billetter, gavekort, souvenirs og
bøger.
MS:
informerede
om,
at
i
den
nye
turistorganisation ejede Vordingborg kommune
38 %, ligesom Næstved ejede 38 %. Til
formidling af turismen havde man ansat ny
direktør og i den nye bestyrelse sad borgmester
Knud Larsen.
Kaja Huglstad: Hun savnede i Vordingborgs
turistmateriale, at der var mere omtale af såvel
Vordingborg som Præstø og ikke denne
totaldominans af Møn. Så savnede hun omtale af
cykelruterne, og at der var bycykler i byen.
Jens O. Jensen: Spurgte til sammenhængen
mellem Det gamle rådhus og Visit Sydsjælland.
BSJ: svarede, at turismekontoret var flyttet til
Borgcenteret,
at
8
pladser
til
turistorganisationen, der havde fået hovedsæde i
Vordingborg, var rykket til Kornerups rådhus,

men anden forbindelse var der ikke. Hun havde
også været turist i Ribe og berømmede en
pensioneret lærers gratis rundvisning om
aftenen.
MS: roste byvandring i Præstø.
5.
Skiltning i byen.
Jørgen Nymark: GPS’en virker ikke i Algade, og
der var mange, der kom for sent til kortræf i
kirken.
PSS: kunne huske at skiltning var et tema også
på sidste års dialogmøde. Lokalrådet er nødt til
at være mere konkrete over for administrationen
med hvilke informationsskilte, der skal til.
Herbert Silz: På et tidspunkt er der lavet en
gåserute i Vordingborg, men der mangler
brochurer, så man kan forstå, hvorfor der er en
gåserute, og hvorfor man har en gås som
symbol. Herudover mangler der parkeringskort i
byen.
Grethe ?: Når turister kommer til Nordhavnen,
og det gør en del sejlere, så ved de ikke,
hvordan de skal komme til hverken Algade,
Borgcenteret eller kirken.
Jane ?: Efterlyste et stort skilt med et bykort ved
Kvickly og banegården, og på skiltet skulle der
være anført toiletter.
Gitte
Kongstad:
gjorde
opmærksom
på
informationstavlerne,
som
var
tiltænkt
i
købstæderne. Hvis de ikke allerede var indkøbt,
så ville hun gøre opmærksom på, at Vordingborg
Lokalråd og Præstø Lokalråd for nylig havde
holdt møde, og at man var imod disse
informationstavler og gerne ville spare de penge.
6. Vordingborg bys 600 års jubilæum.
MS: Jubilæet er planlagt som et lag på lag
jubilæum. Der vil blive bakket op om
arrangørerne med kommunale midler. Der er
600.000
kr.
i
Udviklingsog
markedsføringspuljen. Herudover kan fonde
søges. Blandt arrangementerne vil være
Farøbroløbet, Festugen og Vilde Vulkaner.
Tilhørerne: Wawesfestivallen er også i år!
Grethe Langesøe Wich: Hun henviste til jubilæet
i Kristianstad i 1988, hvor alle spisesteder havde
serveret middelaldermad, eller at man i
Sønderjylland havde haft Middelalderoptog fra
Göttingen, og at det måske var en god idé at
kontakte
Middel-aldercenteret
i
Nykøbing
Falster.
Allan Huglstad: Han gjorde opmærksom på, at
han over for kommunen er kommet med en
række forslag til afvikling i forbindelse med
byjubilæet, men at han ikke havde hørt noget.
Den bærende idé må være, at der bringes folk til
byen, og derfor har arrangementerne i sommerhalvåret stor betydning, hvorfor f.eks. et sildemarked kunne være en god idé, hvor man
derimod kan tvivle på effekten af fejringen den
12. december 2015, hvor der er andre gøremål.
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7.
Slotstorvet.
Danuta Clausen: opfordrede til, at der kom lys
på Gåsetårnet.
Viggo ?: henviste til at der i 70’erne var lys på
Ruinterrænet.
Kaja Huglstad: stillede spørgsmål om, hvem der
bestemmer på Slotstorvet?
Jørgen Nymark: efterlyste flere borde og bænke
på Slotspladsen, underholdning, legeplads til
børn og pølsevognen.
PSS: idéen er at Slotspladsen er en åben plads,
der kan bruges til mange ting.
Mogens Bak-Hansen: mit indtryk når jeg ret ofte
cykler forbi pladsen er, at der meget sjældent
sker noget modsat de gode intentioner, og at det
i disse perioder var rimeligt, hvis man kunne
f.eks. parkere på pladsen.
Kaja Huglstad: foreslog bænke i vinkel på
Slotspladsen, ligesom man havde på Stentorvet.
Bænken kunne være med bolte, hvor bænkene
så kunne tages op. Man kunne som på Møn have
flytbare legeskulpturer.
Mimi Andersen: sagde at det en dag ville komme
til en ulykke, fordi man afsatte buspassagerer til
Borgcenteret på den modsatte side, og at mange
mennesker derfor skulle krydse vejen, og det
var ikke efter den oprindelige plan.
Jørgen Møller: sagde at det karakteristiske ved
Slotspladsen var, at det altid blæste og foreslog
derfor opsættelse af vinkelrette læhegn i
bambus, når der ikke var festuge.
Grethe Langesøe Wich: tog afstand fra
stålstængerne på Slotstorvet. De var grimme.
Hun ønskede brugt træer.
MS: sagde at Slotstorvet er kommunens, og at
Lisbeth Mogensen, kulturdirektøren, var hende,
som man skulle kontakte.
8. Parkeringsbegrænsningen i Voldgade.
PSS: 2 timers parkering var ændret til 4 timers
parkering flere steder formentlig med start fra
marts 2015.
Jacob Larsen: Han efterlyste parkeringspladser i
Vestenden, og gjorde opmærksom på, at hvis
man fortættede østenden, så måtte man af
markedsårsager forvente stigende huslejer, og
hvad ville der så ske?
PSS: henviste til Margrethe parkeringen i den
vestlige ende af byen.
Tilråb: den kan man ikke finde!
Eventuelt.
Chieyko Stinus: sagde at Vordingborg station
måtte være Danmarks mest ucharmerende
station, samt at for nylig var der ingen steder at
sidde, fordi døren var ødelagt, og her skulle man
vente – ofte længe – på den bus man skulle
med. Stedet virkede også utrygt om aftenen for
ældre kvinder, hvilket bevirkede at de tog meget
tidligt hjem fra København efter besøg. Hvis

man gjorde noget mere ved stationen kunne
man løfte hele byens image.
oo 00 oo
Vordingborg – købstad i 600 år
Vordingborg by kan fejre sit 600 året, som officiel købstad og det ser lokalrådet selvfølgelig gerne sker med pump og pragt.
Vi har lagt op til at byens vinduer forsynes med
streamere, al de nye LED-lyspæle forsynes med
en kongekrone, samt at andre tiltag sker for at
øge interessen for byen og trække turister til, da
det automatisk vil øge omsætningen for byens
handlende.
Desuden barslede lokalrådet med en efterlysning
af Vordingborgs gamle bymuseum for at gengive
skoleeleverne, byens øvrige borgere og turisterne muligheden for at få et indtryk af, hvordan
folk har levet indenfor den seneste menneskealder.
Museumsfolk og Lokalhistorikkere har ladet fortælle, at de selv har arbejdet med idéen, så nu
sker der sikkert snart noget.
oo 00 oo
Dette er et tænkt forslag til kronen på værket –

Prøv at benytte denne fil for at se LEDlamperne i
Vordingborg:
http://www2.solar.dk/Video/vordingborg_har_faaet_
ny_led_gadebelysning/

Kan du forestille dig alle disse lamper forsynet
med en kongekrone.
Belyst om aftenen og synlige i dagslyset.
oo00oo
Det blev oplyst, at der nu er mulighed for at købe årskort til permanent adgang og benyttelse af
de elektroniske medier.
Kortet er personligt og kan købes for 250,00 kr.
På kortet ydes 10 % rabat ved køb i butikken og 50
% rabat ved indgangen til Geocenter Møn og til
Eksperimentariet.

oo00oo
HUSK: GENERALFORSAMLINGEN, DER AFHOLDES (iht. vedtægterne) I BRÆNDERIGÅRDENS CAFÉ, ALGADE 104, DEN 19.
MARTS 2015 KL. 19.00-21.30.
Alle lokale beboere har fri adgang og lokalrådet byder på kaffe/te og brød. Lokalrådet
efterlyser kommentarer til nyhedsbrevet og
forslag til forbedringer i byen funktion.
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