Formandsberetning 2021.
Ved generalforsamlingen d. 21.01.2021 blev det gamle lokalråd nedlagt af Vordingborg kommune.
Der blev derefter på generalforsamlingen enighed om, at oprette en selvfinansieret borgergruppe,
der var uafhængig af Vordingborgs kommunes, ”foraer”. Man har valgt, at fortsætte med at kalde
borgergruppen Ørslev Lokalråd, da navnet er bekendt i lokalområdet, og borgerne ved hvad
betydning det har. På generalforsamlingen blev nye vedtægterne godkendt.
Ørslev lokalråd konstituerede sig efterfølgende som følgende.
Da det er en meget arbejdstyngende opgave, at være formand for et Lokalråd, besluttede man at
lave et delt formandskab mellem Jan Hansen og Michael Laursen. Jan tager sig af kontakt med
kommunen, pressen og den daglige drift, Michael tager sig af afholdelse af møder, grønne
områder, herunder Kløverstierne.
Formand: Jan Hansen. Kommune, presse og daglig drift. ”Facebook”
Formand: Michael Laursen. Afholdelse af møder ”dagsordner”, grønne områder og Kløverstierne.
Sekretær: Søren Hansen.
Kasserer: Bent Maigaard. ”Facebook”
Bestyrelsesmedlem Lasse Jørgensen. ”Ansvarlig for Lokalrådets materiel”.
Bestyrelsessuppleant: Leif Helligsø.
Bestyrelsessuppleant; Jacob R. Danielsen.
Revisor Karin Jørgensen.
Revisor Jens Skovly.
Hjemmeside ansvarlig: Knud Due Andersen.
Denne konstituering har holdt perioden ud.
Det gamle Ørslev lokalråd havde en aftalt med Ole Hampenberg chef for strategi og
kommunikation, om at holde et møde kort efter generalforsamlingen, for ligesom at finde vores
ben at stå på. Dette møde blev afholdt i februar mdr. i lokalrådslokalet. Her var der enighed om, at
vi som borgergruppe kunne arbejde på lige fod med kommunens Lokalfora model. Det blev også
aftalt, at ved frivilligt arbejde for kommunen var de frivillige forsikret som hidtil, endvidere
ansøgte lokalrådet ved samme lejlighed om 10.000 kr. til benzin og vedligeholdelse af vores
græsslåmaskine og trailer mm.
Og det fik vi.

Corona.
Danmark blev lukket ned af corona d. 11.03.2020. Herefter var lokalrådet nærmest
handlingslammet til hen på sommeren, vi havde dog nogle skibe i søen som, Kirkepladsen,
borgermøde med Lis Thorsen fra Vej-trafik og havn, udførelsen af fortov langs Ørslevvej fra Fakta
og til Netto.
Lokalrådet havde modtaget nogle penge fra kommunen til rep. Af madpakkehuset efter hærværk i
2019, det fik vi med god afstand udføre hen over sommeren.
Men ellers var der meget stille til hen på efteråret, hvor vi vel alle troede at sygdommen ville stilne
af. Vi mødtes til et par bestyrelses møder, for at få sat gang i nogle af de ting. Men så i december
blev landet lukket igen.

Kirkepladsen.
Selv om alting var lukket ned prøvede lokalrådet, at skubbe bag på de opgaver der var undervejs,
en af dem var kirkepladsen, som der er bevilliget 600.000 kr. excl moms til forskønnelse af.
Forvaltningen prøvede at lave nogle tegninger og forslag om, hvordan man kunne udføre en
forskønnelse af pladsen, men efter at der næsten hele året ikke var klippet græs eller slået
omkring kirkepladsen, var lokalrådet enige om at opfordre menighedsrådet for Ørslev og Udby
kirke om at købe grunden, og derefter var vedligeholdelsen lagt i deres hænder.
Det indvilligede menighedsrådet i at undersøge, og for nuværende er grunden sat til salg af
Vordingborg kommune med henblik på et salg til Ørslev Kirke.
Hvis det går i orden, vil vi kunne imødese en ordentlig p-plads og et vel vedligeholdt byrum i
Ørslev.

Fortov langs Ørslevvej.
Fortov langs Ørslevvej fra Fakta og ned til Netto med trafikudviklings plan for krydset Ugledigevej,
Ørslevvej og Fragevej, har været på tegnebrættet siden 2013, det ser nu endelig ud til at nogle, af
lokalområdet ønsker bliver udført, fortovet er blevet lavet, og lysmasterne er ved at blive opsat,

men hvor meget mere der bliver lavet i denne omgang, står hen i det uvisse. En udvigelse af
Ugledigevej, er ikke med i denne omgang.

Udekontor.
Mandag d. 17 maj lykkedes det endeligt for Lis Thorsen fra trafik og ejendomme, at komme til
Ørslev med et par af sine medarbejdere til udekontor, det skulle ellers havde fundet sted d. 13
marts 2020 men pga. coronanedlukningen blev mødet udsat på ubestemt tid.
Mødet blev holdt i en god stemning og spørgsmålene var mange og mange artede, som Lis og
hendes medarbejde prøvede på, at besvare efter bedste evne, hun vil efterfølgende sende et
referat til Bent Maigaard, det er så ikke sket endnu.

Vores grønne arealer.
Dynamisk driftplan.

Borgernes grønne stemme. Skulle være blevet hørt i en spørgeskema undersøgelse af Vordingborg
kommune, som går nye veje for, at vores natur skulle få det bedre.
Undersøgelsen er annonceret i dagspressen og skulle udføres på kommunens snørklede
hjemmeside, hvor hele 1350 borgere i kommunen har stemt. I Ørslev har 37 personer stemt på,
Lad Naturen Råde og dernæst Den lysåbne skov. Det har mærkelig nok alle landdistrikter i
kommunen. Administrationen installer da også fremadrettet drift mod Lad naturen råde med
elementer af den Lysåbne skov.
I det hele taget skal borgerne nok afholde sig fra, at blande sig i naturdriften i Vordingborg
kommune. Ved oprettelsen af ”Ørslev Folkeskov”, var det et rent tilfælde at lokalrådet blev
underrettet om projektet.
Det var ellers blandt det danske folk, der blev indsamlet godt 20 mill. Kr. til plantning af træer til at
reducere udslippet af co2. Der skulle oprettes folkeskove rundt om i landet for midlerne.
I Vordingborg kommune udpegede man et område i industriparken i Ørslev til formålet, sidenhen
modtog kommunen penge fra fonden til en folkeskov, man anså det ikke for nødvendigt at
inddrage folket, som jo kun har betalt for projektet.
Ellers et flot projekt, bare synd at folket ikke kunne deltage i planlægningen og plantningen, det
kunne måske havde medført, at enkelte af kommunens borgere kunne være fristet til at føle sig

inddraget og tage et ejerskab for ”Folkeskoven” i sit lokalområde, i stedet for at være tilskuere på
sidelinjen i vores eget lokalområde.

Fjernvarme.
Vordingborg kommune har besluttet, at der skal udrulles fjernvarme til Ørslev. Det har
Vordingborg Forsyning arbejdet på et årstid, og man har besluttet, at der er nok kunder til en
udrulning til området.
Lokalrådet har forholdt sig neutral i forhold til, hvad enten man ønsket at melde sig til
fjernvarmen, eller fortsætte med den varmekilde man har. Lokalrådet har haft inviteret
Vordingborg Forsyning til et fællesmøde i Ørslev, senest ved Udekontor d. 17. maj men uden held.
Arbejdet ventes påbegyndt til efteråret, så vi må afvente og se, hvad der skal ske, da Forsyningen
åbenbart ikke ønsker et offentligt møde om forløbet.

Fremtiden.
Ørslev lokalråd syntes, vi er kommet godt fra start, trods de svære betingelser vi er opstartet
under. Men der er mange ting der skal gennemgås for et nøjere eftersyn, såsom vores plads i
nærdemokratiet, det forstående kommunalvalg, hvor vi ønsker at støtte de lokale kandidater, da
vi har erfaret, at der er ikke andre til at støtte os. Vi skal have styr på Kløverstierne igen, med
madpakkehus, bålhytte og shelters mm. Lokalrådet vil fremadrettet arbejde for at Ørslev udvikler
sig som et vækstområde, som prognoserne forudsiger.
En ting skulle dog være sikkert, at Ørslev Halfest bliver afholdt i 2021.
Til sidst vil jeg gerne sige en tak til alle vores støtter medlemmer, virksomheds medlemmer, og VIP
sponsorer. En tak sendes ligeledes til vores hjemmeside ansvarlige Knud Due Andersen.

Ørslev Lokalråd
Michael Laursen

