Referat af Dialogmøde 7. april 2011
Borgerformændene fortæller om visioner og idéer for hhv. Bårse og Beldringe – bl.a.
trafiksikkerhed, Bårse skole, Beldringe Gods og kloak.
Politikerne:
Eva Sommer-Madsen: Børne- unge, familieudvalget og kultur-, idræts- og fritidsudvalget
Per Stig Sørensen: Teknikudvalget
Erling Nielsen: teknik- og miljøområde (førhen) formand for miljø- og klimaudvalget. Arbejder med
klimastrategi. Udvalget for økonomi, planlægning og udvikling.

Per vil gerne bevare skolerne i landsbyerne og arbejde for udviklingen af bosætningen i
Vordingborg Kommune.
Eva:
Eva fortæller om temadag ”City Design” – analyserede Vordingborg Kommune. Kan sælge
kommunen på vandet(kysterne), den næste er kulturlivet og naturen. Her mangler en nutidig
biograf.
Anbefaler at lave kvalitetsboliger ved vandet, og udnytte ”udsigten”
Sjælen i Vordingborg kommune: Møn (man er vant til at klare sig selv) Ildsjælene bliver på Møn.
Sjælen i Præstø: Det pæne borgerskab – vil gerne bevare, frem for at lave noget nyt
Sjælen i Vordingborg: Middelmådighed, den offentlige del af kommunen. Der findes ildsjæle, men
de kommer ikke så meget frem. Gåsetårnet skal markere (brande) Vordingborg.
Erling:
Bårse = lokalcenter, bosætning, landdistrikt. Få beskrevet, hvad vi værdisætter i Bårse og
Beldringe; Hvad er det, vi er glade for?
Hvordan sælger man landdistriktet bedre? Få det beskrevet, lad os markedsføre det på det, for vi
skal have nogle tilflyttere.
Daginstitution, legeplads, skal forbedres. Der er penge til projektet, de er klar til at blive brugt.
Busforbindelser? Også om lørdagen? (mulighed for udvidelse, hvis behovet er der).
Nedrivningspuljer: Der er kæmpe millionnedrivningspuljer, som lokalområdet kan udnytte sammen
med kommunen (i samarbejde med lokalrådet).
Erling snakkede også om bosætningspolitik.
Fælles:
Arbejdspladser: Tvedemose, vi skal bevare vores allerede eksisterende arbejdspladser.
Erling lover opfølgning på byggegrunde ved Erhvervsvej, (skrives på opfølgningsskemaet).
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Bygge ved vandet (problemstilling af Søster): Vordingborg havn: Tomme boliger, når et hus koster
3 millioner og derover, kan vi ikke tiltrække folk. 1,8 mio. er noget man kan sælge huset til.
Markedsføring i Metro, politikerne ”kæmper for at markedsføre livet på landet”.
Atonehøj, oldekolle, tomme bygninger etc. Hvad skal de bruges til? Eva fortæller, at der i
Vordingborg Kommune har sat grunde til salg (med boliger?) til sådanne projekter, men at køberne
mangler.
Vandski søen: Hva sker der? Ingenting – Kommunen vil gerne høre om forslag, men indtil videre er
det svært at sige, hvad der vil/skal ske. Vandski området er pt. eget af vandski forbundet, så
Vordingborg Kommune kan ikke bestemme over området.
Landbrugsbygninger til erhvervsformål? Det er besværligt for de har svært ved at opfylde kravene.
Idrætshallen: Det er svært at sætte projekter i gang. Mangel på befolkningstilvækst gør, at det virker
ulogisk at udvide hallerne. Idrætsforeningen er glade for ”kontainerbevillingen”.
Bårse skole: Per ønsker at bevare skolen.
Vejene er horrible. Fortorvene er dårlige. Asfaltkontrakter: 4 forskellige firmaer, dvs. at kommunen
lader et asfaltfirma om vedligeholdelsen af vejene. (Bårse villakvarter trænger til vedligeholdelse!)
Skrives på opfølgningsskemaet.
Brug kommunens hjemmeside: Skriv fejl og mangler til ”Stort og Småt”, ”Giv os et tip” så
kommunen bliver opmærksom på hvad der er galt i byen.”Giv os et tip” finder man under ”For
borgere”.
§ 17 4 udvalg: Kommuneudvalg omkring skolerne, de har lavet undersøgelser, og kommet med
forslag til, hvad der kan løfte skolerne. (Det gælder for alle skoler i kommunen) Anbefalingerne fra
arbejdet kommer om 1-2 uger.
I år 2022 vil der være 185 færre børn i Præstø. Et skolecenter i Bårse kunne være en løsning? Hvor
klub, børnehave, skole etc. bliver slået i et. Findes i Jylland.
(Befolkningstallet i Kastrup, Ørslev, Isinge vokser)
Der er ønske fra Erik i lokalområdet for at få lavet et Arbejdskort over Bårse (evt. digitalt) så det
er lettere at orientere sig om byggegrunde, cykelstier, trafikreguleringer, etc. (husk at skrive det på
opfølgningsskemaet).
Cykelsti i Bårse: bliver noteret på skema, og der bliver opfordret til at ”komme med idéerne” til
kommunen, brug webben, skema etc.; Hvor bruger man stierne? Hvad er de korteste veje? Hvad er
bedst? Hvad bliver brugt?
Maj måned er der kommunalbestyrelsesmøde om skolerne; tager debat om de små skoler.
Fortorv, gangbro, har vi undersøgt sikkerheden? Send forslag til vej- og trafikudvalget, så de ved,
hvad der foregår i Bårse trafikken. Lyskryds? Hvor skal det ligge? Hvad skal vi gøre?
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Politikkerne opfordrer til et bredere samarbejde mellem ”ildsjælene” herude.
Energilandsbyen i Faksinge får ros. Det er et flot arbejde.
Nina, lokalrådsformand slutter af.
Virker til at have styr på, hvad der skal tjekkes op på. Opfølgningsskemaet vil blive lagt på nettet.
Vejbom og dæksler: De skal vedligeholdes (PE-vejbom er et godt eksempel. PE står for P.E. Larsen
VVS). Dette skrives på opfølgningsskemaet.
Vejbrønde trænger til at blive suget. Dette skrives på opfølgningsskemaet.
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