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1. Indledning  
• Året 2021 var også et år hvor Corona ramte os, vi havde nogle udfordringer med at samles og 

holde møder. 
• Vi ville gerne have afholdt et borgermøde omkring fjernvarmen der kommer til byen, der har 

været mange spørgsmål i tråde på facebook, og det kunne have været rat at samle dem lidt og 
få nogle svar fra kilden selv, men det var ikke muligt at indkalde pga. Corona 

• Men lidt har vi da fået sat i gang 
2. Indvielse af folkeskoven 

• 5. september 2021, arrangerede lokalrådet sammen med Vordingborg kommune officiel 
indvielse af folkeskoven for byens borger. 
Vi havde Rasmus som var projektleder på folkeskoven, han er ansat i kommunens Miljø afd., 
ude. 
Mange var mødt op, vejret var fint, så vi gik en tur rundt på arealet, og Rasmus fortalte om 
projektet og tankerne bag. 
Herefter mødtes vi på græsstykket ved Industriparken hvor FDF havde sørget for at vi kunne få 
lidt at spise. 
Vi tænker i Lokalrådet at vi må kunne lave noget binding med kløverstierne, det er et 
fremtidsprojekt. 
Ørslev Vandværk har også draget nytte af folkeskove, da de har lavet 2 boringer på området, 
helt perfekt da der ikke bliver sprøjtet. 

3. Dialogmøde 
• 7. september 2021, havde vi arrangeret Dialogmøde med kommunalpolitikerne, her havde vi 

også et OK fremmøde, og tiden løb som sædvanlig hurtigt 
Vi havde lavet nogle emner som vi gerne ville drøfte 

- Skolelukning Ørslev afd.  
- Vild med vilje 
- Fremtidstanker i forhold til Ørslev 
- Trafiksikkerhed 
- Ørslev lokalråds position som borgerforening, fremfor lokalfora under 

kommunalt regi. 
Vi syntes vi fik nogen gode snakke, men ingen løfter. 

4. Vælgermøde 
• 2. november 2022, havde vi inviteret til vælgermøde i Egnshuset, op til kommunalvalget, alle 

partier var inviteret, 7 deltager. 
Vi har ønske om at vi får repræsentanter fra Ørslev med i Kommunalbestyrelsen, derfor er det 
også vigtigt for os at vi afholder disse vælgermøder. 
Mødet var godt søgt, omkring 60-70 personer var mødt op. 



 

 

Ørslev Lokalråd 

 
5. Forsamlingshusgrunden 

• Lokalrådet har været med på sidelinjen, omkring fremtidsplan for forsamlingshusgrunden, at 
den kan blive et område til glæde for borgerne i byen. 
Kirken har købt grunden, og der laves et rekreativt område til brug for byen, samtidig passer 
kirken området så det ikke forfalder. 

6. Fremtidsprojekter 
• 5. maj kommer der et filmhold og laver en film om Ørslev, og hvad vi kan tilbyde (Reklamefilm 

for byen)  
• Projekt grønne områder, vi er i forhandling med kommunen, om en vedligeholdsaftale på de 

grønne områder. 
Det er sådan at vi får ingen tilskud, derfor har vi bedt kommunen at dække 
driftsomkostningerne i forbindelse med vedligehold. 

• Fjernvarme, vi er ikke draget ind i planerne for gravearbejdet, men håber at alle vil tage godt 
imod, og være fleksible, så vi hurtigt kan komme på den anden side. 

7. Bestyrelsen i Lokalrådet 
• Vi håber på at vi i dag kan få vores bestyrelse udvidet med et par medlemmer mere, dette for 

at brede interesserne og måske se nogle af de yngre i bestyrelsen. 
  


