Dialogmøde i Bårse – Beldringe Lokalråd den 20. april 2010
Formand for Bårse – Beldringe Lokalråd Søren Vissing Nielsen´s noter

Dialogudvalg:
•Erling B Nielsen
•Eva Sommer-Madsen
•Birgitte Steen Jørgensen
•Niels Fog
•Per Stig Sørensen (Afbud)
”Det gør indtryk når mange møder op og deltager i det lange seje træk”.
Følgende blev diskuteret og her er de overordnede konklusioner:

Landdistriktspolitik; Der igangsættes en proces, hvor lokalråd og borgere
inddrages. Vi skal have beskrevet hvorfor vi bor på landet og hvad er
umisteligt. Det blev nævnt at Landsbyforum kan komme til at spille en
koordinerede rolle.
Tilflytning 1; Bårse by har på flere borgermøder ønsket tilflytning til byen.
Der er i kommuneplanen udlagt flere arealer. Der er endvidere ønske om
et yderligere areal syd for byen med udsigt over ådalen, når grusgravningen
er ved at være slut. Der var ønske om at gøre et antal byggegrunde klar til
salg asap. – hvilket politikkerne tog med hjem.

Tilflytning 2;
Der visse ting som understøtter en tilflytning:
•Bårse Skole (Det blev meddelt at der i det kommende år skal diskuteres
skolepolitik, og Bårse Skole´s fremtid). Flere af de deltagende politikkers
udmeldinger kunne tyde på at Bårse Skole´s fremtid er talte.
En model som blev nævn var Landsbyordningen – en erfaring fra Jylland,
hvor man samler vuggestue, børnehave, skole, sfo, forsamlingshus, borgerservice
mm. Hvilket forsamlingen synes skulle undersøges nærmere. Bårse Skole er
hjerteblod for Bårse By.
•Cykelsti; Der er ifm. kommuneplanen og input vedr. trafiksikkerhed ønske om
cykelsti til Præstø hhv. Lundby.
•PendlerBus til Præstø-Bårse-Lundby; Bårse – Beldringe Lokalråd har sammen
med Lundby og Præstø Lokalråd fremsendt forslag, hvilket er indstillet til
godkendelse i trafikudvalget.
Grunden med Vandsportcenteret; Der var enighed om at grunden rummer et
stort potentiale, som kan understøtte hele lokalområdets rekreative aktiviteter og
naturen i almindelighed. Der var et ønske om, grundet den aktuelle situation,
at borgerforeningerne allerede nu gik i gang med at beskrive deres ønsker og
visioner for området.

Prioriteringer; Vordingborg kommune står overfor en stor økonomisk udfordring
de næste år. Derfor er det vigtigt med en god dialog borgere, foreninger og
beslutningstagere imellem, for at sikre de bedste beslutninger, samt at når så
beslutningen er taget, at kommunikere det ud, så man forstår hvorfor man gør,
som man gør.
Geografi; Bårse By er primært orienteret mod Præstø og Næstved – men ønsker
også at komme mod Lundby hhv. Vordingborg By.
Sundhedscenter i Præstø; Deltagerne glæder sig til at der bliver en realitet.
Hallerne: Præstø og Bårse; Der var et stærkt ønske om åbningen af hallen i
Præstø sker asap og at datoen bliver udmeldt, så man kan planlægge ud fra dette.
Mht. hallen i Bårse, var meldingen at den ikke var på den prioriterede liste i
kommunen.
Legepladser: Oplevelsen var at man ikke arbejder på at lave en ny legeplads
i BBC, hvilket kan tages op med bestyrelsen. Legepladsen på Gernersvej er
med på kommunens aktivitetsplan, som kan findes på kommunens hjemmeside.
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