Formandsberetningen 2017.
Lokalrådet konstituerede sig efter generalforsamlingen 2016 som flg:
Formand.

Michael Laursen.

Næstformand. Allan Ahlgreen.
Kasserer.

Karin O. Jørgensen.

Sekretær.

Jens Skovly.

Bestyrelses medlem, Jens Borgmannn, Lorraine Svendsen, Bent Maigaard,
Søren Hansen og Jesper Feldballe.
Suppleanter: Michael Laursen, Allan Ahlgreen og Lasse Jørgensen.
Det var en lidt mærkelig konstituering, men det viste sig umuligt at finde
en ny formand, ligeledes ønskede Jens Borgmann at trække sig fra
næstformandsposten. Det betyder at formand og næstformand begge er
suppleanter.
Det blev aftalt at man ville finde en løsning efter, at projektet vedr.
Uderummene i Ørslev var afsluttet, der kom så andre ting i vejen for en
løsning, så ordningen har kørt ind til den 1. okt. Hvor Allan Ahlgreen
ønskede at udtræde af lokalrådet, herefter har lokalrådet ikke haft nogen
næstformand.
Det har været et meget uroligt år i bestyrelsen, hvor der har været meget
polemik omkring vores Nærdemokrati model, LUP og forretningsorden,
det syntes man skulle omskrives og opdateres, vores LUP trænger til en
opdatering, men der er ikke nogen, der har ønsket at påtage sig arbejdet.
Ved Allan Ahlgreens udtræden af lokalrådet, er problemet måske ikke så
stort længere, da min fornemmelse er, at resten af bestyrelsen godt kan
leve med de nuværende regler og vores LUP.

Kløverstier og Uderummene.
En af de ting der manglede efter vi havde afholdt generalforsamlingen var
at plante omkring madpakkehuset på Lerbjerg, det fik vi gjort ved en
plantedag d. 19. nov. Ligeledes manglede ØGIF at færdiggøre grej-bank
huset på stadionet i Ørslevmose, men alt var færdigt til 1 april, man det
viste sig umuligt at samles om en indvilgelse, dels på grund af manglende
tid og dels på grund af udskiftning af kommunens Naturvejleder.

Dialogmødet d. 25.01.2017.

Dagsordenen ved årets dialogmøde var;
Hvordan skaber vi vækst og udvikling i kommunen.
Tabt affald i Ørslev fra Genbrugsstationen.
Forsikring frivillige.
Orientering om Egnshuset.
Fortov/cykelsti mellem Fakta og Netto.

Der var en god dialog vedr. udvikling og vækst i kommunen, men det
udmundede ikke i noget konkret.
Tabt affald er en gammel sag, som med fornyet kraft blev genfremsat
pga. det meget affald der flød rundt ved genbrugsstationen,
efterfølgende blev der indsamlet affald af Affald + medarbejdere.
Forsikringen vedr. frivillige blev drøftet og er sener blevet vedtaget i
folketinget, men noget konkret er der ikke sket i Vordingborg kommune.
Jens Borgmann orienterede om vores nye Egnshus, Egnshuset har været i
licitation, der er udpeget håndværkere og arbejdet er påbegyndt.

Et Ønske fra borgere i Ørslev er, at der bliver etableret Fortov og cykelsti
langs Ørslevvej mellem Fakta og Netto. Det ville politikerne tage med
hjem, og det har udmyndet sig i, at det er vedtaget, at der skal etableres
Fortov/cykelsti mellem Fakta og Netto. Men det er ikke medtaget på
budgettet i 2018.

Suppe Aften.
Der blev afholdt en suppeaften d. 7 marts, i forsamlingshuset, her kunne
borgerne få en gang suppe og komme med gode ideer og visioner for
Ørslev. Der kom mange gode forslag, et af dem er der søgt penge til i LUP
puljen.

Åben by.
Ved et møde sidst i nov. Blev der udpeget en ny Åben by styregruppe, den
gik imidlertid i opløsning allerede inden jul, herefter tog lokalrådet en
tænkepause, men man nåede frem til, at hvis Allan Ahlgreen ville prøve,
at samle en ny styregruppe var det i orden med lokalrådsbestyrelsen.
En sådan ny styregruppe bestående af Susanne Berthelsen, Henrik
Sørensen, Asger D. Andersen, Jørgen Pedersen og Allan Ahlgreen blev
herefter dannet, den arbejdede fint sammen frem til midt maj, hvor det
blev klart, at man nok ikke kunne skaffe nok frivillige til både en
Musikfestival og en Åben by dag på samme tid.
Det blev herefter besluttet at holde Musikfestivalen som planlagt sidst i
august og senere i oktober lave en byfest, senere i november skulle Åben
by arrangementet for 2017 så afsluttes med et vælgermøde.
Udby – Ørslev kirke har afholdt deres Musikfestival, med stor tilfredshed
fra menighedsrådet og Jesper Præst.

Byfesten er netop afholdt med stor tilfredshed, og med stor
sandsynlighed for en gentagelse til næste år.
Vælgermødet vil blive afholdt i forsamlingshuset d. 14.11.2017 fra kl.
18:00.

LUP Puljen.
Lokalrådet har søgt ØPU om 150.000 kr. fra LUP puljen til en Aktivitszone
ved Ørslev skole/Egnshus.
Lokalrådet har givet deres anbefaling til en LUP ansøgning til En om-og
tilbygning af ØGIFs klubhus på Fragevej. Her er der søgt om 75.000 kr.
Ansøgningerne vil blive behandlet på ØPUs møde d. 15.11.2017.

Borgernært Politi.
Vordingborg Lokal Politi ønsker at indlede et samarbejde med
Lokalrådene i kommunen, det er for at øge trygheden i lokalområdet, det
kan ske ved en mere direkte dialog mellem politi og borgerne, om
områdets tryghed.

Michael Laursen
Ørslev Lokalråd

