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Hvad vil vi med Vedbæk Havn?

Dette spørgsmål var LokalListen med til at rejse
på kommunalbestyrelsesmødet i marts. Baggrunden var at ”Vedbæk Havn” har arbejdet på
at havnen skulle udvides med 160 bådepladser
til i alt 610 pladser. Det kræver et væld af planlægningsmæssige beslutninger, herunder en
VVM-redegørelse, der skal vurdere en udbygnings konsekvenser for miljøet. Denne undersøgelse iværksættes nu. Men LokalListen benyttede lejligheden til at lufte vores bekymringer:
Er det indlysende, eller bare sandsynligt, at det
meget fine samspil, der i dag er mellem fritids- og foreningsliv, erhvervsfiskeri, rekreative
oplevelser og fritidssejlere kan bære en 35%
forøgelse af antallet af fastboende både? Er der
sikkerhed for, at der kan skaffes tilstrækkelig
oplagrings- og parkeringsplads? Hvordan vil en
havneudvidelse påvirke trafikken på Strandvejen, og ikke mindst hele lokalsamfundet Vedbæk?
Hvad med de rekreative faciliteter på strandene?
LokalListen opfordrer alle til at deltage i debatten.

Bestyrelsen i Vedbæk Havn ønsker at bygge den nye havneudvidelse uden på den eksisterende havn, som det ses her på et
billede fra projekt-beskrivelsen. Fotomontage (Frederksborg Amts
Avis)

Etik og matematik

For fjerde gang behandlede kommunalbestyrelsen Gl. Holte Gård-Bredafondens sammensætning. Her
slog LokalListen til lyd for at der var brug for lidt fornyelse i fond-bestyrelsens sammensætning, efter
at den har udøvet et mangeårigt etisk misregimente under ledelse af den siddende borgmester. Den
mest skarpe kritik af fondens arbejde har det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Claus Larsen
leveret, og derfor fandt vi det naturligt at han blev indsat for at afbalancere Fabrin, der kun kunne
undgå at blive valgt ind igen, hvis han selv trak sig. Da der skulle vælges to repræsentanter kunne dét
ske på følgende måde: Flertalsgruppen (A, B, F og V) ville med 15 mandater kunne udpege den første
repræsentant – Fabrin igen-igen. Herefter ville mindretalsgruppen (C og L) kunne udpege den anden, og vi ville støtte Claus´s kandidatur. Dette ret favorable tilbud afslog de konservative! Så nu blev
løsningen at Fabrin udpegede sig selv og socialdemokraten Jens Bruhn, og i protokollen fik han endda
tilført at det skete i enighed mellem partierne A, B, F, V og C. Vi sidder forundrede tilbage og trøster os
med, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag. Og konstaterer med ligeså stor undren, at der fortsat
er stor vilje til at kompromittere partiet Venstre i offentligheden, ikke mindst hos Venstre selv.

En god dag i Holte

LokalListen har aldrig haft for mange penge – der
er ikke nogen stor landsorganisation at få tilskud
fra, og der er grænser for hvad medlemskontingentet kan finansiere af aktiviteter, plakater, annoncer osv. Derfor har vi som noget nyt forsøgt os
med en stand på loppemarkedet i Holte. Ikke som
et politisk fremstød, men selvfølgelig med mulighed for at snakke politik hvis man lige syntes
– . Genbrugstanken har altid ligget langt fremme
hos LokalListen, og nu fik nogle af medlemmerne
ryddet op på loft og i kælder, andre passede standen fik en god dag ud af det, og der kom mere
end 5.000,- kr. i partikassen. Det var m.a.o. en
stor succes, og vi har allerede sikret os en stand
også i efteråret.
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