Farvel og goddag til Ørslev Lokalråd

Rådsmedlemmerne af Ørslev Lokalråd, som blev nedlagt af Vordingborg Kommunalbestyrelse ved
udgangen af 2019, havde indkaldt til en kombineret nedlæggelses- og oprettelsesmøde.
Mødet foregik tirsdag den 21. januar 2020 fra klokken 19.00 i Ørslev Egnshus. 30 borgere, heriblandt to
observatører fra andre lokalråd, deltog.
Søren Hansen valgtes til ordstyrer, og Jens Skovly til referent.
Formanden for det tidligere Ørslev Lokalråd, Jan Hansen, redegjorde for rådets aktiviteter i 2019. Han
nævnte emner som problemer med rundkørslen Københavnsvej/Ørslevvej, afholdelse af Kløverstidag, som
havde deltagelse af cirka 100 borgere, medvirken til sankthansaften og afholdelse af det årlige dialogmøde
med lokalpolitikere. Et mangeårigt ønske har været fortov og lys mellem Maglebjergvej og rundkørslen på
Københavnsvej, herunder Det skæve Kryds, og der er udsigt til, at ønsket kan begynde at tage form her i
2020. En væsentlig del af rådets virke i 2019 var koncentreret om etableringen af aktivitetszonen ved
skolen i Ørslev.
_ Er der borgere i Ørslev, som ønsker at oprette et Ørslev-fora, som ønsket af kommunalbestyrelsen, er det
helt ok for os. Vi i det gamle lokalråd vil gerne medvirke til, at vi får en borgergruppe, som kan varetage
forskellige interesser for byen. Forskellen mellem et fora og en borgergruppe er, umiddelbart, at
borgergruppen ikke vil modtage et kommunalt driftstilskud. I øvrigt har det nedlagte lokalråd gennem
årene passet de grønne områder i nærområdet, men endnu er der ingen afklaring på hvordan dette vigtige
arbejde skal gøres her fa 2020, fortalte Jan Hansen.
Der var tre forskellige forslag til borgergruppens navn. Et markant flertal, 23 i alt, af de fremmødte stemte
for en fortsættelse af navnet Ørslev Lokalråd.
Ørslev Lokalråd kom ud af 2019 med en beholdning på cirka 35.000 kroner.
Der var fremlagt et sæt vedtægter, gældende for det nye Ørslev Lokalråd, som blev vedtaget.
Der blev valgt en bestyrelse bestående af Jan Hansen, Bent Maigaard, Søren Hansen, Michael Laursen og
Lasse Jørgensen. Fælles for de fem er, at de også var bestyrelsesmedlemmer i det nedlagte Ørslev
Lokalråd. Bestyrelsen konstituerer sig senere. Til suppleanter valgtes Leif Helligsø og Jacob R. Danielsen, og
som revisorer valgtes Karin Jørgensen og Jens Skovly.
Under det afsluttende punkt for nedlæggelsen og etableringen af Ørslev Lokalråd var der fra Mette
Rasmussen ros til medlemmerne af det afgående råd for deres frivillige og ulønnede indsats til glæde og
gavn for byen.

Således oplevet af Jens Skovly.

