PRÆSTØ LOKALRÅD

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 1. SEPTEMBER 2015.09.04
Tilstede: Rasmus Evind, Ruth Christiansen, Lotte Rasmussen og Henny Jørgensen. Claus Lyngby, deltog i
første del af mødet for at drøfte/revidere vores LUP. Desuden deltog Ralf Mortensen.

1) Lidt historie: Alle lokalråd er blevet opfordret til at udarbejde en LUP, Lokal udviklings Plan. Vi fik
et oplæg til hvordan den kunne udarbejdes, og i Præstø Lokalråd besluttede vi at skrive planen
visionært. Vi ville ikke konkretisere eller være for detaljeret, men når vi fik et projekt, så uddybe
intentionerne i ”vores” LUP. Præstø LUP. er udarbejdet med opsamlede ideer fra møder, samvær
med andre borgere, kendskab til foreninger og hvad vi ellers har haft af berøringsflader. Planen kan
læses på Lokalrådets hjemmeside.
Claus Lyngby anbefalede, at vi lagde lidt klarere handlingsplan ind. Når der sendes en ansøgning om
midler til et projekt, er det C.L. der ser efter i LUPén om det ligger inden for dennes intentioner. SÅ
det er vigtigt at vi forstår indholdet ens. Det blev en meget grundig og lang debat, som gav
inspiration til yderligere arbejde med vores LUP.
Claus Lyngby forlod mødet, kl. 21.30. (så vi forsøgte at nå resten af dagsordenen, meget
koncentreret.)
2) Intet at bemærke.
3) Fritid ved vandet. Foranalysen er færdig skrevet, og DGI betalt, lokalrådet har udlæg til mellem
finansiering, vi underskrev alle dokumentet på dette ”lån”. Ben t Andersen og Henny Jørgensen har
været til møde på forvaltningen og ”afleveret” projektet, der nu sendes rundt til forskellige
afdelinger for kommentarer. Lokalrådet inviterer ro og sejlklub til møde med endnu en
gennemgang af projektet den 8. september Bo Fisker DGI, vil gennemgå. VI ønsker bedst mulig
grundlag for de 2 foreningers deltagelse frem over. Den ”gamle” følgegruppe, er indkaldt til møde
den 10. sept. Senere starter vi næste etape med nye og flere deltagere i arbejdet.

Trampestien Næbbet Jakobshavn, borgere henvendt sig om ufremkommelighed. Det er det sidste
stykke før Næbbet der tilgroet, Henny Jørgensen talt med forvaltningen som vil rette henvendelse
til lodsejerne, der skal holde stien fri. Alternativt kan kommunen udføre arbejdet på lodsejers
regning.
Trafiksikring Rena 1000. 2013 havde vi møde med vejingeniør om udkørslen fra Rema, som mange
har svært ved at overskue. Vi nåede 2014 frem til løsning, ophøjet overkørsel og gennemgående
fortov, for at skærpe opmærksomheden ved udkørsel. April 2015 får vi besked om forslaget er
vedtaget i Råd for trafik sikkerhed, er vedtaget, men Rema skal spørges først, lokalrådets
kommentar er naturligvis at vi mener at borgeres sikkerhed til hver en tid bør prioriteres højere
end butikkernes vilje eller uvilje til at medvirke. Den 28.8 var der endnu ikke skrevet brev til Rema
1000.
Men man regner med at forbedringen gennemføres i år.
Mobildækning. Lokalrådets bestyrelse, har noteret en utilfredshed med mobil dækning, som vi ikke
har været vidende om. Vi har ikke modtaget henvendelser fra borgere. På administrativt stormøde
for Lokalrådene i Vordingborg kommune og forvaltningsafdelingslederne, blev det drøftet, og vi fik
det svar, at kommunen ikke kunne handle, da der er en aftale, som skal behandles og evt. ændres i
folketinget, og med al respekt, så er vi ikke med der.
Frivillighed, alle frivillige i foreninger organisationer grupper og råd er inviteret til Frivillig Fredag
den 25. september Der kan læses og tilmeldes på www.frivilligfredag.vordingborg.dk
Forsikring af frivillige lokalråd har modtaget mail fra Claus Lyngby om forsikring af frivillige, det er
tilsyneladende meget svært at få et klart svar på. Men: de fleste er dækket af egen ulykkes/ansvarsforsikring. Lokalrådet har ingen forsikring, vi forsøger at lægge den omtalte mail på
hjemmesiden.
Projekter. Henny har skrevet på borgmester Knud Larsen skrevet et oplæg, om vores ønsker, til
inspiration ved budgetlægning. Bl.a. om vores planer for stier. Da møde tiden var brugt op, enedes
vi om, at Ruth, Lotte Karen Margrethe Olsen skulle finde sammen og prøve via kontakt til Elise
Hvelplund, som har været kontakt for stien over 4H., og så håbe på at kommunen har midler og
vilje til at arbejde for et sti system der næste kan komme til at gå rundt om Præstø. Præstø løberne
inviteres eventuelt.
4) Budget, Bent Andersen Har forsøgt at printe alt ud, Henny Jørgensen en del, men det er kæmpe
materiale, og meget uhåndterbart for almindelige mennesker. Da der kun er en frist på ca. 10 dage,
vælger vi igen i år at indskrænke os til generelle betragtninger, som f.eks. at vi har stor forståelse
for de kommunalbestyrelsesmedlemmer der heller ikke kan finde ud af det! Bemærkningerne
lægges på hjemmesiden.
5) Borgermøde den 6. oktober, Vi erkender, at vi stadig mangler bred opbakning til lokalrådets
arbejde, alt for få lader til at vide, at vi holder vores møder den første tirsdag i hver måned (med få
undtagelser) Formanden må påtage sig ansvar for, at et forsøg på at engagere flere har slået

fejl.
Hvis vi kan magte det økonomisk skal der forfattes en stor annonce, og brev til ”Præstø Forum”
som også bringes på sociale medier. Vi drøfter emner til aftenen, ”Fritid ved Vandet” har rigtig
mange hørt om på de 2 borgermøder, så ikke mere om det.
Andre emner måtte meget gerne være nyt Ungdomsklub byggeri, forbedring af Campingplads som
vi tidligere har foreslået, bestyrelsen var nu meget trætte og måske modløse, så spørgsmålet :”skal
vi holde mødet” blev stillet og førte til at vi lægger op til mødet med en meget åben invitation hvor
vi invitere til aktiv deltagelse fra de fremmødte.
Bestyrelsen opfordres til at reservere den 22. 9., til møde kl. 19 i Baghuset, stuen. Så vi får ” landet
nogle flere bolde.”
Reff. Bent og Henny

