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15-årig standset
på en ulovlig
knallert
VORDINGBORG: Ved en færdselskontrol i Valdemarsgade
i Vordingborg onsdag eftermiddag, standsede politiet
en 15-årig fyr fra Jyderup,
der kom kørende på knallert. Knallerten blev målt til
at kunne køre hurtigere end
tilladt, og den 15-årige blev
herefter sigtet for at køre på
en ulovlig knallert.

Knallertræs
anmeldt
PRÆSTØ: Onsdag klokken
20.30 fik politiet en anmeldelse om, at en stribe knallerter ræsede omkring i
Præstø by, og det var både
generende og utryghedsskabende.
Der var roligt, da betjentene få minutter senere var på
pletten, men ved rutebilstationen på Havnevej var der
et par unge fyre med deres
knallerter. De blev vejledt
om færdselslovens bestemmelser om at optræde hensynsfuldt og agtpågivende,
oplyser politiet.

Musikskolen
fejrer foråret
på Stars
VORDINGBORG: Der venter
to musikalske timer i selskab med cirka 200 af musikskolens mange elever,
når foråret markeres med
to identiske koncerter. Det
sker tirsdag 14. maj og onsdag 15. maj på Stars, Algade
84, Vordingborg - begge dage
klokken 19.
De klassiske afdelinger vil
blandt andet bestå af guitarensemblet, MGK-sammenspil, tværfløjter, klarinetter og saxofoner i en fælles
opførelse af »Kom maj du
søde milde«. Symfoniorkestret »Southside Symfoniorkester« opfører »Radetsky
March« af Johan Strauss
med 35 musikere på scenen,
og aftenen vil desuden byde
på en lang vokale indslag
med solister, duoer og trioer
og flere kor.
I den rytmiske ende af
spektret vil publikum kunne opleve blandt andre
»Soulcream« med funk/
rock, »Undying« med folk/
rock, underholdningsorkestret »Vordiville«, en række
rockbands samt salsaorkestret »La Charanga«. Der vil
endvidere blive budt på indslag med elever, som spiller
selvkomponeret musik.
Koncerternes afslutningsnummer med »Musikskolens kor & kester« bliver Albertes »Månebarn«.
Billetter, som koster 75
kroner, købes på www.stars.
dk. Koncerten er gratis for
musikskoleelever. Dørene
åbner klokken 18.30.
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Nordea-million skaber nyt
samlingspunkt ved fjorden
FÆLLESSKAB: Nyt
klubhus skal rumme bredt samarbejde mellem foreninger, naturvejleder og skoler.

Af Lars Christensen
PRÆSTØ: To mandskabspavilloner side om side, få meter fra roklubben og lige ud
til vandet. Det er resultatet,
efter »Aktiv liv ved fjorden«
torsdag eftermiddag fik
hejst deres nye klubhus på
plads.
Det nye klubhus på 55 kvadratmeter skal rumme det
nye samarbejde mellem områdets mange foreninger.
Kajak- og Paddleklubben
har gået i front, men også
fjordsvømmere, vinterbadere, sejlere, cyklister, naturvejledere og skoleklasser
skal efter planen nyde godt
af de nye fælles rammer.
- For eksempel får vinterbaderne for første gang et
klubhus nu. Og deres sauna
bliver rykket herover, forklarer Nikolaj Reichel fra
Kajak- og Paddleklubben.
- Med Præstø Sport, så
kommer vi op på langt over
600 personer, der får glæde
af de her rammer, tilføjer
han.

Sættes i stand

Aktiv liv ved fjorden har fået
953.000 kroner fra Nordea
Fonden. Knap en fjerdedel
af pengene er gået til købet
af de to brugte mandskabspavilloner, der skal danne

Nikolaj Reichel og Helge Bramsen fra Præstø Kajak- og Paddleklub var selv med til at få hejst det nye klubhus på plads ved Præstø Fjord. Nu
skal lokalerne have den helt store tur både indvendigt og udvendigt.
Foto: Lars Christensen
ramme om aktiviteterne
frem til det store projekt for
Vandsportens By kommer
på plads. Selvom lokalerne
kun er midlertidige, skal
der dog stadig lægges en
del kræfter i at få gjort dem
pæne både indvendigt og
udvendigt. Foreningen er
godt klar over, at der er en
hel del opmærksomhed om
byggerier på havnen, men
man skal altså ikke lade sig
skræmme af bygningernes

nuværende udseende. Der
er en plan for en pænere facade, understreger Nikolaj
Reichel.

Penge til events

Ved at købe mandskabspavillonerne brugt har foreningen i stedet kunne bruge de mange Nordea-penge
til udstyr og aktiviteter.
Alene i år bliver der brugt
100.000 kroner på events
både ved fjorden og i Boseis

svømmehal, og de første
events har været særdeles
vellykkede, forklarer Nikolaj Reichel.
Der er samtidig også blevet
købt nye kajakker til kajakpolo for begyndere, nye oppustelige surfbræt til SUP

yoga og nye våddragter. Meget af udstyret kommer til at
være i en ny container, der
også blev sat op torsdag eftermiddag. Meningen er, at
foreningerne skal deles om
det nye udstyr.

Man har også brugt noget af støtten på at istandsætte pontonbadebroerne.

De to brugte mandskabspavilloner er nu hejst på plads ved vandkanten tæt på roklubbens hus.

To containere. Den ene til kajakhotel og den anden til opbevaring af
fælles udstyr, blev også leveret torsdag eftermiddag.

