Resumé af dialogmødet den 19. marts 2018 i Den Gule Stald
Mødet med Dialogudvalg 3 fra Vordingborg kommunalbestyrelse bestående af
Kurt Johansen (A), Anders Andersen (A), Jesper Berring-Poulsen (A), Michael Larsen (R),
Bo Manderup (V) og Kirsten Overgaard (V) blev umiddelbart en stor succes med deltagelse af
ca. 35 fremmødte borgere.
I stedet for at have kommunalbestyrelsesmedlemmerne siddende på rad og række i et panel,
hvor de skal forsøge at svare på spørgsmål fra lokalrådet og de fremmødte borgere, havde vi
denne gang forsøgt os med noget nyt.
Formanden Thomas Finke indledte mødet med at byde alle velkommen med håbet om, at det
ville blive en udbytterig aften.
Herefter bad han de 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer om at præsentere sig selv, hvorefter
han præsenterede de 4 bestyrelsesmedlemmer fra lokalrådet og gav efterfølgende en grundig orientering af de forskellige problemstillinger i vores lokalområde.
******************
Mødet var opdelt i 3 hovedtemaer:
Bosætning – Turisme/havnen – Nærdemokrati/lokalt samarbejde med flere underpunkter
til hvert af temaerne.
Der var opstillet 3 borde med hvert sit tema, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmerne og de
fremmødte borgere blev placeret efter en ligelig fordeling.
Efter mødet blev der givet udtryk for stor tilfredshed fra alle sider med mødeformen, idet
man på denne måde fik en mere intens og direkte dialog mellem deltagerne.
Bord 1 – Bosætning - Referent: Kurt Johansen
Der blev udtrykt ønske om at få folkeskolen tilbage til Kalvehave, minimum en indskoling på
Kalvehave Skole.
Det ønskes, at der fra kommunens side gøres mere for at få flere børn i børnehaven.
Der er et stort ønske om et samlende aktivitetshus, hvor man dagligt kan mødes. Her peges
på Veteranbådelaugets tidligere bygning på Kalvehave Havn.
Det er et stort ønske, at busrute 669 får vendeplads på Kalvehave Havn snarest muligt i indeværende år (og ikke først i 2019), da bussen alligevel venter adskillige minutter ved rundkørslen i Kalvehave.
Bord 2 – Turisme/havnen - Referent: Michael Larsen
Sejlklubben berettede om en stigende gennemsnitsalder for deres medlemmer (nu 63 år),
faldende indtægter (nu ca. 22.000 kr.), hvor ca. 7.000 kr. går til grundleje til Vordingborg kommune og 7.000 kr. til leje af et masterum i Den Gule Stald.

Derudover drøftede man vilkårene for at bevare den eneste tilbageværende dagligvareforretning i Kalvehave.
Michael Larsen orienterede om den nye plan for den fremtidige drift af de kommunale
lystbådehavne, som formentlig vil blive sendt i høring i april måned.
Der blev efterlyst større imødekommenhed fra kommunens side, når der blev søgt midler til
turistfremmende tiltag i området, f.eks. en ny legeplads på havnen, fortsættelse af renovering/oprydning på havnearealet samt støtte til etablering af en ny badestrand.
En tilflytter foreslog en fælles foreningsplatform, som vil gøre det nemmere at få et overblik
over de forskellige aktivitetsmuligheder i området.
En anden ønskede en organiseret velkomst af tilflyttere, f.eks. i form af nogle ”velkomstambassadører”, i f.eks. lokalrådets regi.
Bord 3 – Nærdemokrati/lokalt samarbejde - Referent: Bo Manderup
Her blev der bl.a. efterlyst mere imødekommenhed og en bedre ”honorering” af de frivillige
organisatoriske kræfter og deres arbejde.
Bo Manderup opfordrede til, at man bruger de folkevalgte politikere mere vedr. forskellige
lokale problemstillinger, ligesom han også lovede at gå videre med ønsket om, at lokalrådene
og andre foreninger får nemmere adgang til at få hjælp fra kommunens fundraiser.
Der blev efterlyst en bedre ”branding” af hele kommunen ved evt. at ændre i den nuværende
turismepolitik, så en del af de bevilgede kroner bliver brugt til lokal markedsføring, og ikke
alene går til regional markedsføring, hvor kun ”highlights” i Vordingborg kommune bliver
nævnt, med mindre attraktioner og andre selv betaler for annonceringen.
Eventuelt
Formanden konstaterede, at Kaj Flinta har sendt en række spørgsmål til dialogudvalget forud
for mødet og spurgte Kaj Flinta, om han ville fremføre dem på mødet.
Dette afslog Kaj Flinta med henvisning til, at dialogudvalget jo havde modtaget dem skriftligt,
og at han håbede, at det ville inspirere dem til at besvare spørgsmålene.
Herefter var kun tilbage for formanden at sige tak til alle for deres deltagelse i et konstruktivt
og velfungerende møde, med opfordringen om at møde frem igen til lokalrådets generalforsamling i Viemose Forsamlingshus den 19. april 2018, kl. 19:00.
Poul-Erik Feldt

