Stensved og Omegn lokalråd
Referat af Dialogmøde d. 9. februar 2017
1. Lokalrådets formand Jette Rosenberg, bød velkommen i de ny restaurerede
tiltalende lokaler i Hallen.
2. De forskellige politikere præsenterede sig selv;
Poul A. Larsen Socialdemokratiet
Bo Manderup V
Kirsten Overgaard V
Birgitte Steen Jørgensen Radikal V
Heino Hahn
DF
Herefter præsenterede lokalrådet sig;
Jette Rosenberg, formand
Moorggan Gersdorff, næstformand
Jytte E. Nielsen, sekretær og kasserer
Søren Rosenberg, bestyrelsesmedlem
Peter Brinck, bestyrelsesmedlem
Gunnar Olsen, suppleant
Jørgen Christoffersen, suppleant, manglede.

Mødet blev afholdt, delt op ved 8 mands borde, hvor der blev diskuteret
individuelt mellem de forskellige punkter på programmet. Før hvert punkt på
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dagsordenen, indledte Peter punktet med kommentarer, ledsaget af power
point billeder, der klart tilkendegjorde vores motto,

Stensved som den mest familievenlige by på Sjælland.
Efter hver præsentation af emnet, fik deltagerne 5 minutter til at diskutere
oplægget, hvilket gav tid til god debat, bordene imellem.
3. Faciliteter for familien.
Her har Stensved hvad ønskes af beboere, Skole, daginstitution, erhverv,
sport, mange foreninger, indkøbsmuligheder, busdrift hver halve time, egen
motorvejsafkørsel, tæt på uddannelsesinstitutioner, natur, skov og vand.
Kirsten - Da Stensved er en ”pendlerby”, er der oprettet, som forsøg i 2 år,
døgninstitution, hvor åbningstiden er tilpasset tog og busser, disse 30 pladser
er ikke besatte, måske familierne helst benytter evt. familie der kan passe
børnene hjemme.
4. Velkommen til nye tilflyttere.
Ved bordet med Poul A. Larsen og Bo Manderup blev Lokalrådets vellykkede
Mountain Bike spor diskuteret, samt vor manglende LUP (Lokale Udviklings
Planer) færdiggørelse. Da hele puljen ikke er opbrugt 2016, kan vi søge
25.000,00 kr. til et konkret formål uden for LUP.
Lokalrådet blev opfordret til at ”kigge lidt på Mern” der har brugt
professionelle folk, og fået mange penge til alle de spændende ting, der er
kommet til Mern.
Hvordan byder vi nye tilflyttere velkommen?
Her var der fra kommunens side, lagt oplysninger på alle borde, om hvad der
allerede er gjort, henv. Til hjemmesiden www.Oplev.vordingborg.dk
Bo Manderup bad lokalrådet se på Portal Bogø. Anne Marie fra skolen oplyste
om læringsfestivalen, der nu skal løbe af stablen for 3. gang d. 30.3 hvor
skolen og alle foreninger har en stand.
Foldere med alle oplysninger ang. foreninger, skole, læge o.s.v. kunne være
en ide, men en hjemmeside er meget billigere - kan hele tiden rettes til - være
up to date, en sådan er undervejs.
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Vælges folder ideen – kunne disse udleveres af en borger, der påtager sig at
aflægge velkomst besøg hos tilflyttere.
5. Byggegrunde til nye tilflyttere.
Et af Stensveds problemer er manglende byggegrunde. Her fortalte Poul A.
Larsen, der er udlagt 4 – 5 områder, kommunen har erhvervet til
byggegrunde, disse vil bygemodnes, efterhånden som interessen for grunde
opstår, akkurat som Antonihøjen i Præstø.
Salg af huse i Stensved – her mangles huse til salg, derfor er udvalget
begrænset. Liggetiden for salg er meget kort.
I dag, går vi på nettet og undersøger, hvad der er til salg. Findes den rette
bolig et tilsvarende sted, flytter folk dertil, og Stensved mister tilflyttere evt.
gdr. manglende byggegrunde.
Lokalrådets hjemmeside er under opbygning, når alt er på plads, vil man her
kunne reklamere for evt. byggegrunde.
Kommer der tilstrækkeligt med forespørgsler på lejeboliger, skal man rette
henvendelse til boligselskabet, der vil arbejde derfra.
6. Aktivitets og foreningsliv.
Stensved har et meget rigt foreningsliv, her er foreninger af enhver art, til alle
aldersklasser og interesser, enkelte manglende områder kan dækkes i
Vordingborg, som vi har god busforbindelse til.
Friluftsliv, her er natur, Kulsbjerg et fantastisk område, med bl. a. mountain
bike spor, stier til vandring, sjældne planter og dyr. Vi har skov og vand.
Muligheder for shelter pladser (med mult toilet, i nærheden, er et krav.)
Peter nævnte; ønsket om E-games kom frem på borgermødet, der er rettet
henvendelse til en person der kan stå for det.
---0--Dialogmødet var et godt og spændende møde der gik på kryds og tværs af
dagsordenen. Da mødet var opdelt ved flere borde, er det vanskeligt at
referere hvad der foregik ved bordene og i plenum. Derfor nedenstående;
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Heino
De 25.000,00 kr. der kan søges uden LUP – her skal man ikke selv skaffe
halvdelen af det ønskede beløb
Birgitte
SØG DEM!!
Borger;
Har lokalrådet samarbejde med andre lokalråd?
Jette; Vi mødes i Landsbyforum, hvor vi udveksler erfaringer, har bl. a. lige
haft trafikmøde.
Anne Marie
Sammen med Mern og Nyråd løfter vi vores udskoling.
Mountainbike sporet blev startet sammen med Nyråd lokalråd – Stensved
skole og Stensved lokalråd.
Husk Kalvehave lokalråd – ang. samarbejde
Poul A. Larsen
Se på de andre gode hjemmesider fra de andre lokalråd.
Husk at bruge Claus Lyngby.
Henvend jer til os politikere, hvis - i mangler hjælp.
Kirsten
Det er et kæmpe arbejde, at sidde i et lokalråd – at skrive en LUP
Brug professionel hjælp, ellers løber man sur i det store arbejde, ”der dræbes
mange gode kræfter med stort arbejde”.
Jette
Efterlyser hjælp til arbejdet med LUP.
I forbindelse med FORHAVE PÅ FORKANT, blev Stensved, Bogø og Præstø
udvalgt som lokalråd til videre hjælp.
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Poul
Kig på Ørslevs hjemmeside.
Anne Marie
Ang. læringsfestival, lokalrådet gik med, med det samme!
Vi mangler de yngre mennesker til at tage del – hjælpen kommer måske, hen
ad vejen?
Jette
Det er de samme personer, der sidder med problemerne - hver gang.
Vi er i gang med LUP
Peter
Vi er, med spæde skridt i gang, i den retning vi vil gå, må undersøge om det
også er den retning borgerne og de unge vil gå, ellers er alt spildt.
Bo
Undersøgelse, hvordan med systemet, lokalråd – dialog med politikerne, er
det OK?
Borger
Skal alt gå gennem lokalråd? Svar, nej, direkte til politikerne. Her indføjede
Jette; da der var problemer med legepladsen, blev borgerne af Kommunens
ansatte af og til henvist til at de gik gennem lokalrådet, hvilket gav resultat.
Poul
Demokrati er godt, der bliver lagt vægt på det. Lokalrådene bliver taget
alvorligt. Politikerne er til dialogmøde i 2 år, i hvert lokalråd.
Borger
Det er vigtigt at vi bruger hinanden, Gør det samme som Mern.
Jette
Vi er i gang med Børn og Unge - og - Erhvervslivet.
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Birgitte
Poul siger, vi er blevet bedre til at høre lokalrådene.
Øst Møn er god til at skaffe penge, fik 25.000.00 udover de 18.000,00 kr.
Jette
Når vi søger nye lokalråds deltagere, hører vi ofte, det er udnyttelse af folk,
gratis arbejde for kommunen.
Vi tænker at afholde et borgermøde igen om ca. 6 mdr. evt. sammen med
dialogudvalget??
Vi er glade for samarbejdet.
Heino
For år tilbage skete her ikke noget, det er dejligt at se det rykker! Stensved
hviler ikke på laurbærrene.
Jette
Vi er også glade på de andre lokalråds vegne. Når det går godt for dem.
Poul
Vi kan ikke arbejde, uden borgerne. Møn og Mern, har mange borgere, der
deltager. Det er vigtigt, de unge skal med. Kastrup lokalråd er igen kommet op
at stå.
Bo
Vigtigt med god dialog med kommunen, der kommer noget ud af samarbejdet
– giver snebold effekt.
Kirsten
Ved møder på Møn kommer der ca. 150 personer, pengene strækker ikke,
derfor måtte de have ekstra penge. Prøv at gå sammen med foreningerne. Få
fat i dem!!
Peter
6

Vi er i gang – og vil i gang, E-game som ønsket på borgermødet, kommer til at
køre.

Anne Marie
Havde en hilsen fra Pernille, Carsten Nøhr Larsen er i skolebestyrelsen.
Pernille er interesseret – der var kommet referat fra Mern, Stensved og Nyråd
– alle interesserede i at få samarbejde i gang.
Jette
Vi havde forsøg på samarbejde forrige sommer, foreninger/lokalråd, ved
fodboldbanen, havde indkøbt pølser til 50 personer, havde underholdning til
børnene – der kom, incl. bestyrelser 20 personer.
Kirsten
I er på vej!!
Peter
Vi skal ikke dvæle i fortiden. Man skal vise at man skaber noget.
Borger
Vi er forskellige, tidligere havde vi en god Borgerforening.
I Langebæk kom der 40 personer til Suppe, det samler byen. Vi skal have gang
i samarbejde med foreningerne.
Herefter lidt løst og fast,
Hvem ejer gadebelysningen? Kommunen!
Bestyrelsen ønsker
Borgermøde d. 31.5.
Lions Club er i samarbejde med Rema 1000, gået sammen om loppemarked
på Remas parkeringsplads, nærmere følger
Jesper Kjærulf inviterer til møde d, 16.3. ang. Hallen som Egnshus ,og hvem
der skal stå for det.
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Poul takkede for den måde vi tog imod dialogudvalget, Poul vil gerne deltage i
fremtidige møder.
Jette takkede de fremmødte for deltagelse.
Ref,jytte

En lille tilføjelse til referatet er de enkelte kommentarer der kom fra 2 andre
borde.
1. der står ”hundelufter” på sedlen, men måske der tænkes på hundeskov, da
jeg har hørt ønsker om det i byen.
2. Maritime tilgang
3. Velkomst fra kommunen, til nye borgere
4. Besøg hos nyankomne
5. Byggegrunde
6. Lokale til IPad + Pc hjælp evt. Klubhuset.
Hilsen Jette Rosenberg.
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