BERETNING FRA OKTOBER 2018 TIL OKTOBER 2019
Generalforsamling den 24.oktober 2019
Stensved og omegn lokalråd
• Julearrangement med Juletræ, Lystænding, Julemand, Julemusik, Nissepiger,
Lions med æbleskiver og gløgg masser af folk på pladsen samt godteposer til
børnene og klementiner til dem der har lyst. Alt sammen sponseret af det
lokale erhverv og borgere.
• Altid 1.søndag i Advent så det er lige om lidt igen og forberedelserne er
absolut i fuld sving.
• I starten af januar blev vi indkaldt til møde med politiet for orientering vedr.
deres evt. opgaver hvis Lindholm blev et udrejsecenter.
• Der kan være interessante opgaver i løbet af året, det kan være som at hjælpe
til ved fodboldstævne, deltage ved generalforsamlinger, stå på stand ved
skolens Læringsfestival, diverse møder i kommunen, bl.a. trafik og den store
undersøgelse der har været blandt borgere og foreninger, samarbejde med
andre lokalråd, Frivillig fredag, deltage i Bevæg dig bevar dig (hvilket vi gør
med glæde).
• Den 28.februar havde vi Dialogmøde med borgere og politikere, det startede
med Nærpolitiet som vi havde inviteret til at fortælle lidt om deres lokale
opgaver. Dernæst nogle emner vedrørende Trafikken gennem hele byen ikke
mindst Vordingborgvej som er et kæmpe problem, Affaldsindsamling og at
det er svært at komme af med affald samlet usorteret fra fællesarealer.
Mangel på Byggegrunde og lejligheder samt ældreboliger.
• I foråret startede snakken om Lokalrådene og Nærdemokrati, der var snak i
krogene og i aviserne om at lokalrådene skulle lukke, det var lidt svært at
finde ud af og for mange er det stadig tvivlsomt, men det korte af det lange er
at Lokalrådene skal hedde Fora, og et Fora kan være hele byen, men kan også
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være små enheder som jeg har forstået det. samtidig bliver vores tilskud til
dagligdagen og til møder med borgerne og bestyrelsen sat gevaldigt ned, dog
kan vi søge om midler til opgaver. Nærdemokratien skal gerne munde ud i at
Foreninger og Erhverv og borgere arbejder i fællesskab for Foraen/området.
• Den 31.marts havde vi affaldsindsamling, 27 borgere deltog det var bare så
flot, og vi håber at der kommer endnu flere fremover samt at det gavner byen
så der ikke bliver smidt lige så meget affald alle vegne, også selv om vi får en
MC Donald som nabo.
• Aktivitetsplads (Samarbejde)
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