Formandsberetning 2018.
Lokalrådet konstituerede sig efter generalforsamlingen 2018 som flg:
Formand.

Michael Laursen.

Næstformand.

Camilla Christensen.

Kasserer.

Karin Jørgensen.

Hjemmeside.

Jens Skovly.

Referent.

Bent Maigaard.

Best. Medlem.

Jens Borgmand.

Best. Medlem.

Søren Hansen.

Suppleant.

Lasse Jørgensen.

Suppleant.

Randi Gram.

Suppleant.

Jesper Hansen.

Suppleant.

Jan Hansen.

Det er en konstituering der har holdt perioden ud, bortset fra at Camilla
har oprettet en ny hjemmeside, fordi den gamle ikke kunne opdateres
længere, Camilla har også oprettet en Facebook profil på lokalrådet.
Det har efterfølgende vist sig at alt, hvad hjemmesiden indeholdt er gået
tabt.
Oktoberfesten 2017.
Ved evalueringen af oktoberfesten 2017 viste det sig, at der var et
overskud på 30.236,76 kr. Det var en aftale, at overskuddet skulle
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fordeles blandt de frivillige hjælpere. Det kom FDF, Frivillighedsbanken,
ØGIF og Megalitcentret til gode. Der var herefter et beløb tilbage i
markedsføringsfonden på 39.000 kr. Det var aftalt, at fonden skulle støtte
en ny fest i 2018, men den forsinkede udbygning af hal og Egnshus,
gjorde, at festen er udsat til næste år.
Lokalrådet har efterfølgende valgt at overføre den resterende sum på
39.000 kr. til styregruppen til næste års fest.

Vælgermøde d. 14.11.2018.
Lokalrådet afholdt et vælgermøde for hele kommunen i Ørslev
forsamlingshus, med deltagelse af spidskandidaterne fra de tilmeldte
partier. Der var ca. 70 tilhører og samtlige partier var repræsenteret.
Det var et godt møde, men det var bestemt ikke noget, der kom Ørslev til
gode. Ingen kandidater fra Ørslev blev valgt til kommunalbestyrelsen. Det
har gjort vejen til Vordingborg byråd meget lang for Ørslev lokalråd.
*
Dialogmødet d. 12.03.2018.
Dagsordenen ved årets dialogmøde var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bosætning.
Fjernvarme til Ørslev.
Fortove fra Fakta til Netto, og hvad med det skæve kryds.
Forsamlingshusets fremtid.
Ørslevs foreningsliv.
Kløverstierne.

Bosætning er et oplagt emne at drøfte med politikkerne, i Ørslev er der
270 kommunale grunde, der er købt og betalt på Lerbjerg, der er endda
lokalplan på området, så det er bare at gå i gang med udstykningen, så er
der mulighed for bosætning.
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Man kan se af den politiske prioritering, at det ikke er i Ørslev, man
ønsker at byggemodne/udstykke, det til trods for den nylige udsendte
opgørelse fra første etape på Lerbjerg der udviser et overskud til
kommunen på 3.150.618 kr. (0007116061 Byggemodning af Lerbjerg).
*
Fjernvarme til Ørslev: Søren Mikkelsen fra Vordingborg Forsyning var
inviteret med til mødet for at orientere om, planerne for en videreførsel
fra Vordingborg til Ørslev af fjernvarmen fra Masnedøværket. Han kunne
oplyse, at der ikke var tilslutningspligt, og at fjernvarmen tidligst kunne
komme til Ørslev i 2020, hvis der er kunder nok ca. 300, ellers vil planen
blive droppet.
Dansk Gas Distribution har påklaget Forsyningens planer pga. at man ikke
mener der er et samfundsøkonomisk overskud på 2,7 mio. kr. Men et
underskud på 19,6 mio. kr. Dommen ventes afsagt i Energiklagenævnet
inden jul 2018.
*
Fortov fra Fakta til Netto, og hvad med det skæve kryds. Byrådet vedtog i
2017, at trafiksanere det skæve kryds og anlægge fortov langs Ørslevvej
fra Fakta og til Netto, men der blev ikke afsat nogle penge i 2018 på
budgettet. Der var bred enighed ved dialogmødet med politikkerne om at
krydset og Ugledigevej trænger til en sanering.
Ved budgetforhandlingerne 2018 blev der afsat 2.55 mio. kr. til (krydset
ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej), og 0,9 mio. kr. til (Ugledigevej –
Udvidelse af vej).
I det endelige budget blev (Krydset fra Ugledigevej og op til
Maglebjergvej) udskudt to år. (Ugledigevej – udvidelse af vej) forsvandt
fra budgetlisten.
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Via-trafik har fået til opgave at udarbejde en trafiksikkerhedsplan for
kommunen. Ørslev lokalråd har i vores indstilling fastholdt,
som 1. prioritet: Krydset fra Ugledige og op til Maglebjergvej. 2 prioritet
Ugledigevej – undvigelse af vej.
Der var afsat 1,3 mio. kr. i budgettet for 2019 til trafiksikkerhed, som
samlet går til skolen i Præstø.

*
Kløverstierne. Der har været lidt stille omkring Kløverstierne siden vores
Naturvejleder Elise Hvelplund først gik på barsel for derefter at opsige sin
stilling. Vi har fået en ny Naturvejleder i kommunen, som vi har afholdt et
møde med. Det blev på mødet aftalt med Henrik fra FDF at flytte
grejbanken fra Ørslev skole til Spejderhytten ved Nyråd strand.
*
Forsamlingshuset/Egnshuset. Meldingen er at huset bliver færdigt d.
28.12.2018. Lokalrådet har presset på for at få dannet en bestyrelse for
Egnshuset, men det går meget langsomt med stillingtagen til, hvordan en
sådan bestyrelse skal se ud.
*
PR – Tur i Ørslev. Ørslev lokalråd v/ Jens Skovly, havde arrangeret en
rundtur i Ørslev. Han havde inviteret 29 byrådsmedlemmer og 4
direktions chefer samt chefen for hver af de 15 forvaltninger. Ørslev turist
havde stillet en bus til rådighed til turen, og en aftale med chefen for
Cabelcon om en rundvisning og et efterfølgende traktement var aftalt.
Alt var på plads torsdag d. 15/3 2018 kl. 16.00. Der kom et
byrådsmedlem, og derefter blev turen aflyst.
*
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Aktivitet Zone v/skolen/Egnshus. Lokalrådet har et tilsagn fra LUP – puljen
på 150.000 kr. til Aktivitet Zone v/skolen/Egnshus. Lokalrådet skal selv
skaffe 75.000 kr. fra div. Puljer resten skal komme i form af arbejdstimer
ca. 750 timer.
Det er ikke lykkedes lokalrådet at få yderlige tilsagn på nuværende
tidspunkt.
Der var berammet et møde arrangeret af Anders Jensen ØGIF, Jesper
Hansen lokalrådet og Nastasia skole leder på Ørslev skole, men mødet
blev aflyst pga. Af Anders er syg.
*
Indkaldelse af ideer og forslag – Stort solcelleanlæg ved Ørslev.
Eneste forslag til projektet kom fra de omkringboende borgerer, der
kraftigt fordømte forslaget med et solcelleanlæg i det åbne land. Byrådet
skrinlagde herefter projektet.
*
Ørslev 4760 Danmarks Dejligst. Ørslev lokalråd indstillede projektet med
størst muligt LUP tilskud. Der blev givet et tilsagn på 100.000 kr. fra LUPpuljen af kommunalbestyrelsen.
*
Indkøb af plæneklipper og trailer. Lokalrådet ansøgte LUP-puljen om
20.000 kr. til indkøb af en plæneklipper og en trailer, medfinansieringen
udgør 50%, det samlede budget er 40.000 kr.
Ørslev lokalråd har gennem de seneste år etableret flere grønne områder
og et omfattende stisystem, derfor søgte lokalrådet om tilskud til indkøb
af materiel til vedligeholdelse og pleje af disse områder.
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati bevilligede 20.000 kr.
den 13-06-2018 til indkøb af plæneklipper og trailer. Lokalrådet har
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efterfølgende indsamlet 20.000 kr. og indkøbt en havetraktor med klipper
og en trailer samt en buskrydder, projektet er fuldt finansieret og betalt.
Rundkørslen i Ørslev mose. Mandag d. 08. okt. 2018 modtag formanden
for lokalrådet en mail fra Kuno Christiansen Driftsleder for Trafik Park og
Havne drift. Heri inviterede han lokalrådet til et møde i rundkørslen i
mosen, han have fået frigivet en anlægsbevilling på 250.000 kr. d. 03 okt.
Af Udvalget for plan og Teknik. Han ønskede at drøfte en forskønnelse af
rundkørslen med lokalrådet, og endvidere var planen, at man startede op
i uge 43, med anlægsarbejdet. Lokalrådet tilbød et møde torsdag d. 11
okt. Som Driftschefen bifaldt. Den 10 okt. Aflyste han imidlertid mødet,
og foreslog at vi mødtes ugen efter, som blev aftalt til torsdag d. 18. okt.
I mødet deltog Kuno Christiansen og Bent Maigaard samt Søren Hansen
fra lokalrådet, her blev de forevist en staude planteplan samt nogle foto
fra en jysk rundkørsel, hvor man havde beplantningen i forvejen.
Lokalrådets repræsentanter opdagede hurtigt, at planen var ufravigelig og
vedtaget andet steds, man argumenterede dog for, at man i det mindste
friholdt stendyssen fra at blive dækket af høje planter.
Nu er beplantningen tilendebragt, og der er ikke taget hensyn til
stendyssen.
Fakta er, at i 2010 da rundkørslen stod færdig, lykkedes det
lokalrådsbestyrelsen at få en aftale i stand med teknisk direktør Torben
Nøhr, vejingeniør Knud s. Jørgensen samt driftschef Synnøve Klitgaard,
om at Ørslevs borgere skulle udsmykke rundkørslen, herefter blev der
udskrevet en konkurrence, om den bedste ide til en udsmykning. Der
indkom en 5-6 forslag, som der blev lavet en afstemning om, Robert
Harvest vandt med sit forslag: ”En stendysse på et bjerg”.
D 12.01.2011 afholdt tre repræsentanter fra lokalrådet et møde på
vejkontoret i Bakkebølle, hvor vejvæsenet godkendte vores projekt, vi fik
25.000 kr. fra kommunen til at opsætte en stendysse i rundkørslen den
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følgende sommer, stenene og transporten af disse, er donerede af lokale
borgere da de 25.000 kr. ikke rakte til hele projektet. Det blev aftalt med
vejvæsenet at belyse stenen og måske plante forårsløg i græsset, ved
afslutningen af projektet.
Det var meningen, at stendyssen skulle være et vartegn for Ørslev, med
landsbyens 6500 år gamle og mange stendysser, en meget gammelt og rig
bondelandsby, med rødder i bondestenalderen.
Til sommer når den nuværende beplantning er i groning, vil stendyssen
være dækket og vartegnet udslættet.
Det må man også sige, at borgerindragelsen for Ørslevs borgere i
Vordingborg kommune er.

Michael Laursen
Formand for Ørslev Lokalråd.
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