Åbent brev til Dialogudvalg 3 bestående af:
Kurt Johansen (A)
Anders Andersen (A)
Jesper Berring-Poulsen (A)
Michael Larsen (B)
Karina Foss (V)
Bo Manderup (V)

Kære Dialogudvalg.

Ørslev Lokalråd har gennem de seneste 12 år været meget glade for det direkte samarbejde med de
skiftende Dialogudvalg.
Efter det nye forslag til Nærdemokratimodel skal dette årlige dialogmøde droppes.
For os er det af afgørende betydning, at have den direkte kontakt med de politikere, der har den
besluttende afgørelse om udviklingen af vores lokalområde, og derfor vil vi gerne invitere jer til et
Dialogmøde, hvor vi kan få mulighed for at drøfte fremtidens samarbejde mellem jer og os.
Da det foreløbig kun er et forslag fra 17-4 udvalget om ændring i nærdemokratimodellen, vil vi gerne høre
jeres indstilling til, hvordan vi kan opretholde den tætte – og faste - forbindelse mellem politikere og
lokalbefolkningen.
Vi mener også, at det er en bærende ide i Nærdemokratiet, at politikere og befolkningen i lokalområdet
mødes til mindst et fast Dialogmøde om året, hvor vi – og befolkningen – kan få mulighed for direkte at
møde politikerne. Vi har noteret os, at der blandt enkelte politikerne har været en irritation over, at det er
banale punkter, som huller i vejene, der har været på dagsordenen, men det er vel et af de – i øvrigt mange
positive tiltag -, der er i den nye model, løses ved at der tilknyttes en administrativ medarbejder til
Lokalrådene, som kan have afklaret disse spørgsmål i forvejen. For os i Ørslev Lokalråd drejer det sig først
og fremmest om udviklingen af området, til gavn for Kommunen og lokalbefolkningen, og det vil vi gerne
gøre direkte sammen med jer.
Vi havde gerne set, at vi kunne have haft denne drøftelse før jeres temamøde i Kommunalbestyrelsen, men
kan se, at det kan blive vanskeligt at finde en mødedato, hvor alle kan deltage.
Derfor vil vi bede sekretariatet om at finde en dato hurtigst muligt, hvor der kan afholdes et Dialogmøde.
Da i også er Dialogudvalg for Bårse-Beldringe og Kalvehave Lokalråd, har vi tænkt os at invitere dem med til
mødet.
Ørslev 9. juni 2019
Jan Hansen, Formand

