GENERALFORSAMLINGEN
(iht.
vedtægterne) i BRÆNDERIGÅRDENS
CAFÉ, Algade 104, den 19. Marts
2015 KL. 19.00-21.30 blev ikke det
tilløbsstykke, som lokalrådet havde
forberedt.
På trods heraf, kunne vi efterfølgende
konstatere, at mødet gav god grund
til optimisme, idet stor interesse og
medleven i byens funktion blev lagt
for dagen.
Aftenen blev ledet med bravour af
adv. Anders Stoltenberg, der velvilligt
stillede sig til rådighed.
Der blev valgt nye medlemmer til
lokalrådet.
Citymanager Lars Grasow Carlsen
indviede
de
fremmødte
i
sine
tidsbegrænsede opgaver.
Alt i alt en aften fyldt med
interessante oplysninger.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Madsen, Helle Andersen
og suppleant Knud Sandbirk. Vi har
været glade for at have jer med og
skal beklage, at I ikke fortsatte og er
klar over at med jer mistede vi udover
godt selskab en del kompetencer.
For at give alle et indblik i, hvad lokalrådet
har beskæftiget sig med følger her
formandens beretning.:

Formandens beretning
Vordingborg Lokalråd 2015.
Vores formål:
Bidrage til at Vordingborg by bliver et
endnu bedre sted at være for børn,
unge, voksne og ældre og ikke
mindst de nye tilflyttere fra andre
steder i landet og andre steder i
verden.
Lad os ikke mindst, hver
især sige goddag og inddrage de
heldigvis ikke så få ny tilflyttede.
Hvad enten de hedder Kim eller
Mohamed, når vi møder dem på
vores vej. Lad os bidrage til at folk i
det
hele
taget
taler
sammen
politikere
og
lokalråd,
handelstandsforening og lokalråd osv.
Vi bliver ved med at strække hånden
ud for at opnå en dialog og resultater
til gavn for borgerne i byen.
Virkelighed:
I år takket være bl.a.Anders Andersens indsigelser på vegne af Handicaprådet lokaler med teleslynge og
adgang for kørestole:
Brænderigården, Ældresagens lokaler.
Om bestyrelsen:
De 2 år har jeg som formand oplevet meget engagerede mennesker.
Det kan også føre til konflikter –
både af mere personlig art og af
indholdsmæssig
karakter,
men
generelt er det holdarbejde, meget
demokratisk, livligt, sjovt og der er
højt til loftet, og det skal også være
mine bestræbelser i den kommende
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periode, hvis jeg bliver genvalgt, vil
gå i retning af større uddelegering af
arbejdet, så bestyrelsesmedlemmer
hver især kan være ansvarlig for en
sag – selvfølgelig efter fælles
overenskomst. Vi er allerede startet
lidt på det, og hvis vi ikke går den
vej, så er der nogen af os, som ikke
kan magte arbejdsbyrden at forholde
sig til, hvad der sker her i
Vordingborg By, hvis vi også har et
arbejdsliv og måske andre interesser
ved siden af.
Arbejdsmetode:
Vi har i lokalrådet stået for den kritiske dialog. Vi skal stille politikere og
forvaltning kritiske spørgsmål på borgernes vegne, men vi skal agere
konstruktivt og søge at finde løsninger. Vi skal hele tiden gå efter
bolden ikke manden. På den måde
bliver vi i stigende grad taget
alvorligt og medinddraget.
Projekter Lokalrådet har gennemført: Marienlystalléen
møde med kommunen, indsigelser fra
borgere og lokalråd sikrede fuld adgangsret på stierne, da et flertal i
Teknik og Miljøudvalget støttede os
trods forvaltningens indstilling.
Skildpaddebumpene.
En flerårig kamp på læserbreve, et
optog mm. resulterede efter nyvalget i at et flertal i Teknik og
Miljøudvalget støttede os trods forvaltningens indstilling. Forvaltningen
lod denne sag afgøre af politikere.
Efterfølgende havde vi et meget
positivt møde med Trafik & Park.
Bumpene er blevet fjernet og nye
meget lempeligere bump, såkaldte
pudebump er blevet lagt.
Skilt til Dyreengen.
Toilettet er blevet genåbnet på
Vordingborg Station.
En
læserbrevsindsats
både
fra
lokalråd
og
private
fik
DSB

overbevist om det rigtige i at forsøge
dette. Nu skal vi som brugere bare
opføre os ordentligt, så vi ikke mister
det igen.
Møder Vordingborg Lokalråd har
deltaget i:
DSB’s Regionalkoordinator.
Vi er blevet informeret om fremtidige
planer for Vordingborg Station
Handelstandsforeningen.
På Lokalrådets initiativ møde med
Handelstandsforeningens bestyrelse
om, hvad der kan gøres i Algade og
på Slotstorvet.
Politiet.
Projekt Hot Spot Stationer. På Lokalrådets initiativ møde på Politistationen med lokale interesserede i
forholdene i og omkring stationen.
Kort før mødet blev toilettet åbnet
igen og under mødet blev der lovet
tidligere rengøring omkring togstationen i weekenderne.
Politikerkontakt.
På Lokalrådets initiativ Lokalrådsbestyrelsesmøde med Asger Diness
(V) og Thorbjørn Kolbo (A) om
turisme, kongekroner borgcenter og
by.
Tilbagevendende begivenhed.
Borgermøde om arbejdsmarkedsforhold i Vordingborg og på Sydsjælland
med
folketingskandidat
Pernille Rosenkrantz-Theil (A). Der
var kun 16 deltagere, og derfor skal
jeg måske kort oplyse om, hvad der
bl.a. kom frem: Ifølge PRT bør vi
satse mere på de kortere uddannelser og lærepladser, hvilket falder i
tråd med uddannelsesniveauet her i
kommunen.
Hun var fortaler for, at kommunen
opkøbte ejendomme i hovedgaden
og genudlejede dem.
Ifølge Bent Bischoff, Vordingborg Erhverv, handlede det i tilfældet af at
drage virksomheder til området om
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at kunne tilbyde et aktivt og
velfungerende nærområde.
Så
kunne
vi
måske
også
i
Vordingborg lære noget af initiativer
rundt i kommunen. PRT gjorde
opmærksom på Hårbøllehuset.
Vordingborg Bymuseum.
På Museum Sydøstdanmarks initiativ
møde med lokalrådet og Bevaringsforeningen om muligheder for hjælp
til udlån af genstande fra depoterne
og faglig bistand i tilfælde af, at der
bliver stiftet et bymuseum.
Projekter Lokalrådet søger
at få gennemført:
Kroner i Lysmasterne
Forvaltning, Vordingborg Lokalråd,
politikere og Museum Sydøstdanmark har fattet interesse for idéen,
som vi søger gennemført. Lige nu
handler det om udformning og finansiering.
Renholdelse af Ore Strand
Kaja Huglstad fra Lokalrådet forsøger
at få igangsat en rensning af stranden
og andre tiltag, der skal gøre stedet
anvendeligt for alle badende og ikke
alene for de unge ved græsarealerne.
Udvikling af Siloen
Næstformand Jørgen Nymark er i løbende dialog med den københavnske ejer med henblik på at få bragt
Siloen i anvendelse.
Vordingborg Bymuseum. Vi har været
i
kontakt
med
Museum
Sydøstdanmark,
Museumsforeningen for Sydsjælland-Møn og Bevaringsforeningen og vil 8. april holde
nyt møde med lokale historiske foreninger for at komme videre med
projektet. Borgcenteret havde første år 27.000 besøgende i museumsbygningerne. Et eventuelt bymuseum skal forvente nogle tusinde besøgende årligt.
Byforum som alternativ til Landsbyforum. Vi ønsker tættere samarbej-

de mellem Præstø, Stege og Vordingborg Lokalråd, fordi vi har mere
tilfælles med købstæderne end med
landet, men en del af baggrunden
for vores initiativ omkring Byforum
er Landsbyforums funktionsevne og
manglende demokrati og historien
om De Grønne puljer, hvor der i
2014 blev fordelt 1 mio. uden om
købstæderne. Vi har aftalt med Præstø Lokalråd at vi vil prøve fremadrettet at samarbejde, når vi er enige, over for kommunen.
Mere synlig fejring af byjubilæet(Gitte Kongstad med i komité)
Dialogmøde 2014:
Toiletter – kommunal toiletplan utilfredsstillende skiltning i byen –
kommunens forvaltning
ønskede
konkretisering. Den har de fået i
vores skema for 2015
For få borde og bænke på torvene i
byen. Forvaltningen var uenig.
Utilstrækkelig hækklipning på villaveje – forvaltningen ønskede en
konkretisering
Biblioteksfilial på Elmeallé – forvaltningen mente at bogbus og digibus dækkede efterspørgsel.
Dialogmøde 2015:
Emner: Nordhavnen, Ore Strand,
Bymuseum, Algadeprojektet, Turisme, Skiltning i byen, fejring af byjubilæum, udnyttelse af Slotstorvet,
parkeringsbegrænsninger.

Høringer:
Vordingborg Lokalråd sagde nej til
fleksboligordning i Vordingborg by,
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men det besluttede politikerne alligevel at gøre til forsøgsordning.
Vordingborg Lokalråd indleverede
høringssvar vedr. kommunens toiletpolitik, hvor vi ønskede den mest
udvidede model af 3.
Vordingborg Lokalråd indleverede
høringssvar vedr. Vision for Vordingborg Kommune i 2030, hvor vi bl.a.
talte for, at vi forsøgte at skaffe flere
arbejdspladser til området for at
styrke Vordingborg i sig selv uden
tanke på København og for at
formindske CO2 udledningen, at det
er vigtigt at institutionstilbud og skoletilbud forbliver differentierede, at
inklusion kun gøres for barnets tarv,
og at man får en bevidst madpolitik i
kommunen, at elitesatsninger er
godt, men skal være langsigtede og
med udgangspunkt i potentialet i
lokalområdet.
Vordingborg Lokalråd indleverede
høringssvar om bustrafik, hvor vi
anbefalede at folk fra yderområderne kunne køre med skolebusserne,
og at køreplanerne derfor blev gjort
ens alle skoledage. Vi anbefalede, at
de skulle bruge rejsekort, men hvis
det ikke var muligt, så at det var
gratis for disse udkantspassagerer.
Drømme:
Afkørsel 41 og Ikea (planlov, befolkningstæthed osv., men hvad med
Udkantsdanmark, beskæftigelse og
CO2 forbrug?).

Dette
kunne
være
årets
HEKS

Gåsetårnet set gennem
Blomsterkrukken foran
Det gamle Rådhus

31. marts 2015
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