STORMØDE DEN 5.1.09 I VIEMOSE FORSAMLINGSHUS
Lokalrådsbestyrelserne og kommunalbestyrelsen
Hér er først lokalrådsbestyrelsens referat.
Kommunens officielle referat følger nedenunder.
Det blev fortalt, at der vil blive afholdt stormøde igen til foråret.
Det blev oplyst, at der findes penge i demokratiudvalget, som kan søges til forskellige formål.
Et punkt på dagsordenen var: Evaluering af dialogmøderne. Vi var placeret gruppevis i
lokalrådene.
Kommunen havde forberedt spørgsmål til dette punkt, vi påpegede, at det havde været rart,
at spørgsmålene havde været fremsendt pr. mail i forvejen.
Hvordan fungerer dialogmøderne i de enkelte lokalråd?
Hos os altid pænt fremmøde med dialog på møderne, på det sidste tog en bestemt sag meget
tid.
Vi sender altid punkter til kommunen, som vi ønsker diskuteret på mødet, og vi vil gerne
fremsende punkter hver gang.
Det blev nævnt, at Yvette ikke har deltaget i et eneste af vores dialogmøder, og Birgitte sagde,
at der altid var en fast sruktur på møderne.
Hvordan fungerer hverdagen?
Vi synes, at det fungerer godt og at borgerne er tilfredse.
Vi indkalder kun, hvis der kan sættes et bestemt emne på dagsordenen.
Hvordan med åbenheden?
Vi har altid en dirigent til møderne.og alle kan komme til orde og deltage i dialogen. Det er
vigtigt med det menneskelige møde, og det er vigtigt, at kunne sætte ansigt på politikerne.
Når den nye hjemmesideportal på kommunens hjemmeside vedrørende lokalråd kommer op at
stå, kunne det være en fordel, at Anja lægger aktuelle papirer ud der, og at ikke afsluttede
diskussioner kunne fortsætte på hjemmesiden.
På stormødet var tavlen med de opstillede punkter dårligt placeret, og der var alt for meget
støj i lokalet til gruppearbejdet.
Punktet: Nærdemokrati indtil nu - hvordan var måske overflødigt, det samme havde været
fremført før.
Pkt. Status for kommuneplanforslag.
Kommuneplanen kommer i offentlig høring til marts, og dialogmøderne maj-juni vil omhandle
kommuneplanen. Det blev påpeget, at det var vigtigt, at politikerne så alle de indsendte
forslag til kommuneplanen, det blev bekræftet, at det skete også, og at de indsendte forslag
fra lokalrådene bl.a. danner grundlag for bind 2.
Der kom en del bemærkninger til planforslaget: Den er ikke konkret nok, kun meget
overordnet. Det ville have været dejligt med en bemærkning om, hvor rettelserne var
foretaget. Lokalrådene blev bedt om, at tjekke for fejl i planen angående vores område og
fremsende disse til Anja. Enkelte lokalråd sagde, at der var for lidt oplysninger om kulturelle
og historiske emner i områderne. Der mangler afsnit om effektiv IT politik i forbindelse med
eventuel bosætning. Det blev nævnt, at man fjerner fokus fra landdistrikterne, og at der
mangler erhvervsplaner - hvor skal vi bo - hvor skal der være landbrug - hvor sommerhuse?
Det blev nævnt, at det er forkert med privatiseringen af småvejene.

Det var et kort sammendrag af mødet.

Winnie Egalia

Referat af stormøde i Viemose Forsamlingshus den 5. januar 2009
Program
Velkomst
Politiet orienterer om deres organisation
Nærdemokrati indtil nu - hvordan?
Præsentation af hjemmesideportal
Evaluering af dialogmøderne ved borde
Opsamling i plenum
Status for kommuneplanforslag og lokalrådenes tilbagemelding
Velkomst
Henrik Holmer bød velkommen og fortalte om de mange gode erfaringer der er høstet indtil nu med arbejdet
vedr. nærdemokratiet. Alle de fremmødte har nu haft mulighed for at læse det første udkast til
kommuneplanens hovedstruktur inden den politiske behandling starter i næste uge. Mø-det i dag er også at
betragte som en forhøring, hvor lokalrådene har mulighed for at komme på banen og give deres mening til
kende i forhold til Vordingborg Kommunes udspil til kommunepla-nen.
Politiet orienterer om deres organisation
Peter Compen fra Sydsjælland og Lolland-Falster politi fortalte om politiorganisationen efter politi-reformen
der trådte i kraft den 03.12.07.
Peter Compen berettede, at en af de synlige ændringer var at nærpoliti og kriminalpoliti nu er ble-vet nedlagt
og afløst af lokalpoliti, hvori både nærpoliti og kriminalpoliti er blevet integreret. Nærsta-tioner findes nu i
både Præstø og Stege og begge steder er de lokaliseret på de gamle rådhuses borgerservicekontorer. Der er
p.t. to ugentlige åbningsdage (tirsdag formiddag og torsdag efter-middag).
Peter Compen fortalte om forskellen på 112- og 114-opkaldene til politiet. Når man gerne vil have fat i politiet
og det er et hasteopkald med f.eks. livstruende skader eller med synlige gerningsmænd skal man benytte 112,
mens sager, hvor der ikke umiddelbart er fare og/eller gerningsmænd (f.eks. tyveri/indbrud) skal benyttes
nummer 114. Hastende opkald til 112, går til alarmcentral som videre-stiller til politi, brandvæsen,
ambulance. Politiet kan altid se på deres skærm, hvad der rører sig. 114-opkald stilles pt. videre til
lokalpolitiet, som sørger for, at der kommer en patrulje ud og optager anmeldelse.
Den nyligt vedtagne Finanslov har ført til at der i hver kreds skal oprettes servicecentre. Centret skal ligge i
Næstved og modtage alle opkald og sørge for at politiservicen er i top, hvilket medfører, at 'kunderne' bliver
betjent hurtigt, og at de ikke tale med mange.
I Vordingborg er der fra 1. maj følgende afdelinger: lokalpolitiet, færdselspolitiet, samt efterforskningsafdelingerne 'personfarlig', 'organiseret', 'økonomisk' og 'teknisk efterforskning'.
Der vil være beredskab i Næstved i den enhed som hedder beredskab Midt, og som vil dække Næstved, Faxe
og Vordingborg, og der oprettes tilsvarende beredskaber i Syd og Nord. Bered-skabsdækningen vil ikke være
anderledes, da der fortsat opereres med patruljedistrikter og Vor-dingborg er et sådant distrikt, så der vil
altid være en vogn knyttet til Vordingborg.

Der er oprettet et Lokalråd for Vordingborg, som er et samarbejdsorgan mellem politi og Vording-borg
Kommune. Lokalrådet består p.t. af 4 repræsentanter fra Vordingborg kommune: Klaus Mi-chael Jensen,
Jesper Kjærulf, Verner Carlsen og Henning Hartvig Petersen. Desuden er Horesta repræsenteret med Vivi
Schou og handelsstandsforeningerne er repræsenteret med Anja Bille Hansen. Fra politiet sidder; Bo holm,
Niels Erik Hansen, Thorkild Steen Jensen og Peter Compen. Der holdes møder fire gange årligt, hvor alle
lokale forhold kan drøftes samt indsats og ting som man ønsker fokus på, og som der kan der fortages
handling på.
Peter Compen opfordrede til slut tilhørerne til at hvis man har man ting som man ønsker drøftet så ret
henvendelse til en af repræsentanterne i lokalrådet, og folk kan evt. deltage ad hoc i møder. Kontaktadresser
på politiet i Vordingborg Kommune er:
Lokalpolitiet Vordingborg
Københavnsvej 47
4760 Vordingborg
Telefon: 5535 1448
Telefax: 5535 1491
EAN: 5798000081345
Mail: ssj@politi.dk
Ekspeditionens åbningstider:
Personlige henvendelser - anmeldelser, straffeattester, hittegods m.v.
mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - kl 15.00
torsdag kl. 10.00 - kl.17.30
fredag kl. 10.00 - kl 14.00
Nærpolitiet i Stege
Storegade 54-56
4780 Stege
Telefon: 5581 1448
Telefax: 5581 0045
Åbningstider for nærpoliti og landpoliti i Stege
Tirsdag fra kl. 9.00 - 12.00
Torsdag fra kl. 14.00 - 17.00
Landpolitiet i Præstø
Borgerservice
Østerbro 2
4720 Præstø
Telefon: 5599 1448
Telefax: 5599 1015
Åbningstider for landpoliti i Præstø
Tirsdag fra kl. 10.00 - 12.00
Torsdag fra kl. 14.00 - 17.00
Nærdemokrati indtil nu - hvordan?
Formand for Nærdemokratiudvalget Steen Vinding Poulsen gav en status på det arbejde der har været
omkring den nærdemokratimodel, som politikerne vedtog i foråret 2007. I 2005 tegnedes en profil af den
nye storkommune der var på vej, og der var politisk enighed om nødvendigheden at få borgerne til at se den
nye kommune som deres. Samtidig fornemmede politikerne en stigende frygt blandt borgerne for at blive
overset og glemt når de politiske - og administrative enheder blev sam-let til større enheder med en ny
storkommunes opståen. Man så fra politisk hold en nødvendighed af at skabe et nærdemokratiudvalg der
kunne skabe kontakt mellem borgere og politikere. Arbejdet resulterede i et borgermøde i sensommeren
2006, hvor der bl.a. var oplæg fra Holbæk og Silke-borg Kommuner, i forhold til deres erfaringer med
arbejdet med nærdemokrati. I Forår 2007 frem-lage Demokratiudvalget forslag til en nærdemokratimodel

for kommunalbestyrelsen, hvor der er lagt vægt på, at alle borgere i fremtiden skal kunne deltage og have
muligheden for at blive hørt. Endvidere er der lagt op til at borgere og politikere skal være i løbende dialog.
Dette skal ske ved at udpege 17 lokalrådsområder, hvoraf 16 er etableret. Hvert Lokalråd kan så høres om
spørgsmål i forhold til lokalområdernes udvikling. Der gives årligt kr. 15.000,- til drift og
projektigangsættelser til hvert lokalråd, og der er afsat en central pulje som lokalrådene kan søge til større
projekter. Nærdemokratimodellen lægger op til at der afholdes dialogudvalgsmøder med lokalråd mindst en
gang om året samt et stormøde en gang om året, hvor alle lokalråd og alle politikere mødes. I 2009 holdes
der stormøde allerede igen i foråret af hensyn til kommunens budgetlægning i efteråret. Demokratiudvalget
skal igangsætte en evaluering af nærdemokratimodellen her i foråret og resul-tatet forventes klar ved
stormødet i foråret 2009.
Præsentation af hjemmesideportal
Claus Lyngby Petersen fra administrationen præsenterede arbejdet med at udvikle en samlet
hjemmesideportal for lokalrådene. I foråret 2008 blev lokalrådene spurgt, om de var interesseret i en samlet
lokalrådsportal for at lette kommunikationsmuligheden mellem lokalråd og politikere. Lokalrådene sagde 'ja'
til denne mulighed. Lokalrådene er blevet inddraget i forhold til hvilke øn-sker, de kunne have til en sådan
portal, hvilket gav flere tilbagemeldinger. Administrationen har derfor samarbejdet med
kommunikationsafdelingen og med det IT-firma, der har lavet kommunens hjemmeside, om det udkast der
præsenteres i aften. Portalen er relativt simpelt bygget op, med en venstremenu, som gør at man altid kan
komme tilbage til sit udgangspunkt. Under de forskellige menupunkter finder man bl.a. et kort med "find dit
lokalråd". Hvert lokalområde på kortet er tænkt som et såkaldt 'hotspot', der kan lede ind til det enkelte
lokalråds egen hjemmeside, og hvorfra der kan findes en række undersider til lokalrådets eget brug. Der
findes et menupunkt, der hedder "kontakt dit lokalråd", hvorfra man finder oplysninger og e-mailadresser på
formændene for de en-kelte lokalråd. Endvidere findes der et menupunkt med "find dit dialogudvalg",
hvorfra de enkelte lokalråd og dialogudvalg kan kommunikere med hinanden f.eks. i forhold til planlægning
af indhold på dialogmøderne. Herfra kørte debatten:
Forslag: "Står der hvad de enkelte politikere er ansvarlige for, så man ved, hvem man skal skrive til".
Claus Lyngby Petersen: "Det er tænkt sådan, at man skriver til hele dialogudvalget".
Henrik Holmer: "Husk at hvis I har et fagligt spørgsmål, så er det administrationen, I skal henvende jer til.
Hvis I har et politisk spørgsmål eller orientering, så kan I bruge det her redskab".
Forslag: "Det er vigtigt, at der er en tovejsdialog. Hvis man spørger om noget, skal man også have et svar. Det
er måske mere centralt, at lokalrådene får bedre "adgang" til medarbejderne på rådhu-sene, så det bliver
mere synligt hvem, der arbejder med hvad på hjemmesiden".
Claus Lyngby Petersen orienterede om, at det er tænkt sådan, at der skal være en overordnet lo-kalrådswebmaster for hjemmesideportalen, hvilket Ole Fog fra Præstø har vist sig positiv overfor. Herunder ligger
der en lokal webmaster fra hvert enkelt lokalråd. Der er lavet aftale om mulighed for kursus for
webredaktørerne i de enkelte lokalråd.
Administrationen og politikerne har også set på Præstø lokalråds hjemmeside, som har funktioner som fx
debatforum, projekter mv. Er det relevant for en portal?
Forslag: En funktion, hvor man får en sms, når der sker ændringer.
Forslag: Lav det simpelt og overskueligt, så alle kan følge med.
Forslag: Lav en vejledningsfunktion.
Forslag: Lav et funktionsdygtig debatforum. Det er vigtigt! Og det er vigtigt, at der kan være hen-visning til
lokalrådenes hjemmesider.
Forslag: Sørg for at den information, der sendes ud fra rådhuset til lokalrådene ryger på portalen, så alle
lokalrådsmedlemmer kan få det tilgængeligt.

Forslag: Ørslev er skeptisk over for portalen, og finder ikke behov for at nærdemokratimodellen skal kunne
fungere med hjemmeside osv. Der findes stadig papir og telefon.

Evaluering af dialogmøderne ved bordene
Hvert dialogudvalg evaluerede med 'sine' respektive lokalråd i forhold til en række givne spørgsmål
Opsamling i plenum
Der er et ønske fra lokalrådene om at springe opsamlingen over og koncentrere sig om en tilba-gemelding på
kommuneplanforslaget. Derfor skriver politikerne en kort opsamling (ca. 10 linjer) fra evalueringsrunden
med lokalrådene og sender dette til Anja Valhøj. Der er et ønske om at spørgsmålene skulle have været sendt
ud til lokalrådene på forhånd, så de havde haft mulighed for at forberede sig på evalueringsrunden med
politikerne.
Administrationen har pt. ikke modtaget opsamlinger fra politikerne til at indskrive i referatet. Der vil blive
fremsendt et nyt referat til dialogudvalg og lokalråd, når opsamlingerne foreligger.
Status for kommuneplanforslag og lokalrådenes tilbagemelding
Anja Valhøj gennemgik status for arbejdet med kommuneplanen. Kommuneplanen opdeles i 2 bind. Bind 1
består af en hovedstruktur med mål og retningslinjer inden for områderne, hvor bind 2 bliver rammer for
lokalplanlægning og beskrivelse af områderne, som inddeles i 17 hæfter. Lokal-rådene har haft udkast til
hovedstrukturen til gennemlæsning i december. Politikerne har ikke be-handlet hovedstrukturen endnu, og
lokalrådene har nu mulighed for på stormødet at give deres mening til kende, så deres bemærkninger på
kommuneplanforslaget skrives ned og sendes til poli-tikerne, så de kommer med når hovedstrukturen
begynder at blive behandlet i næste uge.
Tidsplanen er:
Bind 1, Hovedstruktur vedtages i januar 09
Bind 2, Rammeplan vedtages i februar 09
Sendes i høring i marts - maj i samme periode som de årlige dialogmøder gennemføres.
Indsigelser i maj juni og forventet endelig vedtagelse i august.
Kommentar: Spørgsmål fra salen om hvorvidt arbejdet fra workshopsene i efteråret 2008 er med i
kommuneplanforslaget?
Svar: Anja Valhøj beretter at alle spørgsmål og kommentarer fra disse workshops har været sendt til de
enkelte fagsekretariater, som har vurderet, om de skulle med i bind 1.
Kommentar: Spørgsmål fra salen om hvorvidt bind 2 sendes ud til forhøring, da det er det, der er af interesse
for de enkelte lokalråd?
Svar: Henrik Holmer minder om, at vi kun er i en forhøring, og ikke i den endelige høringsperiode.
Flemming Tejmers: Grundlag for bind 2 er de kommentarer, der er kommet fra workshopmøderne i foråret
2008. Lokalrådenes ønsker, formuleret på workshopmøderne i form af kort og tilhørende notater er
tilgængelige for politikerne - og alle andre - på kommunens hjemmeside.
Kommentar: Ole Meyer, Østmøn: Ligger det fast, at man ønsker at bruge den linje i kommunepla-nen, som
findes i det udsendte materiale? Mener ikke at man ret mange steder går konkret nok til værks. Han er bl.a.
skuffet over at man på naturområdet vil både det ene og det andet, men mener der mere er tale om
hensigtserklæringer, men intet konkret er anført om hvordan, hvornår og hvor-for?

Kommentar: Niels Aage Poulsen, Østmøn. Det ville have været en hjælp, hvis der havde været angivet, hvor i
det udsendte materiale, der er lavet rettelser.
Kommentar: Jacob fra Bårse-Beldringe lokalråd. Synes det er positivt at så meget er kommet med fra
dialogmøderne, men der er også ting, der ikke er kommet med fx et boligområde syd for Bårse! Mener i
øvrigt, at der er lagt mange begrænsninger på landsbyerne, f.eks. at der kun må opføres nybyggeri ved
huludfyldning, og hvem skal være smagsdommer på hvilke huse der skal være i hullerne? Det ville være rart
med en opblødning, da det vil styrke landsbyernes udvikling. Lands-byer låses fast i administrationen af det
åbne land. Påpeger endvidere fejl i det materiale, der er taget fra regionplanen, f.eks. pkt. 10 vedr.
råstofudvinding og placering af et vandskisportscenter og et rekreativt område.
Det vi gerne ville have rettet i kommuneplanen afsnit om Besøgscentre og større anlæg til uden-dørs sport
(side 65/182) er nedenstående (indsendt efter mødet).
10. I råstofgraveområdet ved Bårse udlægges et større område til udendørs vandsportscenter og rekreativt
område eventuelt også af støjende karakter.
Redegørelse
I den tidligere Bårse grusgrav blev der i Regionplan 2001 udlagt mulighed for placering af fortrins-vis
støjende friluftsaktiviteter såsom vandskisport m.v. eller put & take fiskeri. I lokalplanlægningen er der
sørget for inddragelse af alle relevante parter, og en VVM-screening har vist, at aktiviteterne kan
indpasses uden at tilsidesætte væsentlige beskyttelses- og lokaleinteresser. Med denne mu-lighed for nye
aktiviteter er det samtidig sikret, at friluftsområder til stille aktiviteter andre steder ikke bliver belastede.
Spørgsmålet er, om udlægget skal med i kommuneplanen da der er udarbejdet to vedtagne lokal-planer
(Lokalplan 63 i Præstø Kommune og efterfølgende lokalplan 78 i Vordingborg Kommune), som fastligger
retningslinjerne for anvendelsen af området i forbindelse med vandskicentret og kabelanlæg, men det har I
nok bedre styr på, man kunne måske nok argumentere for at anvendel-sen af området bør fastligges i
kommuneplanen såfremt den nuværende forening må dreje nøglen om (hvilket jeg tror I har gjort i
forbindelse med retningslinje 9 som omhandler Geocentret) så area-let ikke overgår til anden anvendelse.
Hvis udlægget skal med i kommunalplanen bør retningslinje 10 ændres til:
10. I den tidligere Bårse grusgrav "Markildegaard" ved Bårse er udlagt areal til udendørs vandsportscenter og rekreativt område eventuelt også af støjende karakter.
Redegørelsen bør I slette da der som sagt er udarbejdet kommunalt godkendte lokalplaner.
Svar: Henrik Holmer beder om, at de enkelte lokalråd, gør opmærksom på, hvor i det udsendte materiale, der
er konkrete fejl.
Kommentar: Else Lützhøft fra 7 sogne deler ikke Jacobs bekymring om manglende landsbyudvik-ling. Det er
naturligt at udviklingen skal ske i centre som Lundby og Bårse. Vil hellere have mere fokus på kultur og
kulturhistorie i kommuneplanen. Hvor hun savner øget fokus på Køng Museum, og nævner at sogne- og
lokalarkiver er ikke med.
Kommentar: Anders Skjønaa, Præstø. Borgerne i Vordingborg Kommune skal være "kreative og
livsstilsorienterede", men hverken han eller lokalrådet finder beskrevet, hvad dette betyder?
Kommentar: Klaus Larsen, Sværdborg. Visse steder er udlagt som udviklingscentre - de skal vok-se. Hvis de
skal vokse skal andre steder så mindskes tilsvarende, så væksten bliver relativ? Ud-sultning af
udkantsområder giver ikke en attraktive bosætningssituation eller udvikling af små og mellemstore
erhvervsvirksomheder i landdistrikterne. Momsnumre bliver færre og færre i yderom-råderne - det kan ses
nu. Attraktionsområder skabes via bedre faciliteter så som bus, børneinstitu-tioner, it-infrastruktur etc.

Kommentar fra Præstø lokalråd: Kommuneplanforslaget opererer med 4000 m2 butiksudvidelse inden for
byområdet - hvor skal en butiksudvidelsesmulighed af den størrelse dog ligge - det er umuligt?
Kommentar: Hans Erik Hansen fra Stege-Lendemarke. Der er en stigende trafik på Kostervej ved
sukkerfabrikken. Har oplevet at dette spørgsmål om en rundkørsel ved sukkerfabrikken ikke bliver taget
seriøst af VK. Han beder om at dette kommer med i kommuneplanforslaget. Forslag om en strand på
Langelinje i Stege og et betalingsanlæg for mobilhomes på Bogø er heller ikke med. Kunstværket i Stege By,
som Statens Kunstfond nu er inde over sejler - der er ikke styr på noget, det er dårligt arbejde og kommunen
må sørge for at der strammes op.
Kommentar: Peter Sten Hansen fra Lundby savner et afsnit om IT-politik og udvikling for IT-infrastruktur i
hele kommunen.
Kommentar: Ole Meyer, Østmøn. Savner mål for vandløb i relation til vandplaner.
Kommentar: Knud Larsen savner konkretisering af kommunens grønne linje bl.a. i forhold til spildevandsplanen og som opfølgning af Ole Meyers kommentar i starten af denne debatrunde.
Svar: Erling B. Nielsen: VK venter på måltal fra regeringen og skal så udarbejde en handlingsplan.
Måltalenes venten falder dårligt sammen med kommuneplanarbejdet!
Kommentar: fra Bårse-Beldringe lokalråd: Indarbejd nogle af de ting i kommuneplanen, som man kan
forvente der kommer f.eks. på spildevandsområdet.
Svar: Erling B. Nielsen: Kommunen arbejder ud fra de måletal, der ligger i den gamle regionsplan. Der har
været afholdt to møder med lokalrådene i forbindelse med spildevandsplan.
Kommentar: Torben Nielsen fra Østmøn. Ønsker en styrkelse af erhvervspolitikken i kommunepla-nen også i
forhold til landdistrikterne, så det bliver tydeligt hvordan kommunen vil agere. Han øn-sker en debat om
dette? Ser endvidere en stor fare ved at kommunen er begyndt at privatisere veje på landet - det duer ikke,
for det reducerer den generelle landdistriktsudvikling og er kun med til at skabe udkantsområder.
Kommentar fra Stege-Lendemarke. Træk spildevandsplanen over nogle år, så afgifterne ikke bliver for høje
over for kort tid.
Kommentar: Bent Jørgensen finder det vigtigt at lokalrådene følger op på den offentlige trafik i
landdistrikterne og minder om at lokalrådene har mulighed for at indkalde politikere, hvis der er ting der
brænder på.
Svar: Flemming Tejmers mener at de få penge, der er til rådighed skal styrke servicen der hvor den gavner
mest. Mener at forløbet med en forhøring har været givende nu hvor de store linjer skal trækkes.
Efterfølgende minder han om, at under en kommuneplan kommer sektor- og lokalplaner der skal medvirke
til at understøtte kommuneplanen.
Kommentar: Peter Sten fra Lundby mener at der skal fokus på at Vordingborg Kommune skal ud-vikle sig til
en miljøvenlig kommune, da dette vil bliver en væsentlig konkurrenceparameter i fremti-den. Vil gerne støtte
de indlæg der underbygger kulturoplevelser i VK f.eks. ønsker Lundby at etablere et oplevelsescenter for
Gøngehøvdingen i eller omkring Lundby.
Kommentar: Christian Bjørn Andersen, Jungshoved. Glæder sig over at møder i lokalråd kan etab-leres uden
indblanding fra politikerne. På dialogmøder stilles forslag og ikke krav.
Kommentar: Annette, Stege Lendemarke. Afsnit om arealer til offentlig og privat service. Lidt tyndt og sine
steder modstridende. Fx nævnes, at funktioner, der placeres i Vordingborg skal placeres tæt på offentlig
transport, som kommunen samtidig er ved at begrænse væsentligt.

Kommentar: Ib Johansen kunne godt tænke sig mere konsekvensanalyse, fx vedr. de tilladelser der er givet
til en grusgrav ved Næs.
Kommentar: Bent Jørgensen glæder sig over den åbenhed, der er i forbindelse med lokalrådsmø-derne. Vil
gerne vide mere om det orienteringsmøde lokalrådene er indkaldt til vedr. bus-drift/trafikplan i kommunen i
morgen.

Henrik Holmer lukker debatten kl. 21.30 og siger tak for et godt og konstruktivt møde.

