PRÆSTØ LOKALRÅD.

Bestyrelsesmøde den 1. december 2015.
Tilstede: Ruth Christiansen, Bent Andersen, Henny Jørgensen og Ralf Mortensen
Afbud fra Lotte Rasmussen
Følgende emner blev behandlet:
”Fritid ved Vandet” 2. del, holder møde den 3. Bent og Henny deltager
”LUP”, vi mener ikke at vores LUP skal omskrives nu. Ønsket fra forvaltning om at vi skal omskrive
for at ligne den samlede visionsplan fra kommunen, er for os ”omvendt”. Lokalrådet skal
repræsentere det lokale.
Henvendelse til forvaltningen om isatte vinduer i Pakhuset Havnestræde. Lokalrådet mener ikke at
den Bevarende lokalplans intentioner er fulgt.
Affødt af Borgermødet i oktober, har H.J. skrevet til udvalget for Kultur og Fritid, og beskrevet de
rejste problematikker. Svar fra Eva Sommer, hun har sendt videre til forvaltning. ligeledes skrevet
til Teknik og Miljø om rejste problematikker, der er kommet mail fra Asger Dinesen, ”tak for
mailen” Bestyrelsen beslutter at disse emner tages op ved Dialog mødet den 21. januar.
Vi har alle behov for at mødes med redaktør af hjemmesiden, Svend Ludvigsen, skal ske i det nye
år.
Lokalrådet er blevet bedt om at anbefale ansættelse af Købstadskoordinator, vi ændre det
fremsendte dokument, med pålæg om at være lokalrådene til gavn. Vores møder med tidligere
City maneger har været med meget ringe udbytte.

Nyt projekt i kommunen. Man går ud fra at helhedsplaner for Stege og Præstø er færdige, og
anden nye (igen igen) skal lægge sig i forlængelse af et projekt ”den røde tråd” i Vordingborg by.
Helhedsplanen for Præstø, har haft et usammenhængende forløb, og er efter et års (igen frivilligt
og ulønnet) arbejde af borgerne, ikke færdig, skulle have været præsenteret for borgerne i
december 2015, men er langt fra målet.
Det administrative Stormøde 6. januar, man har meget rosværdigt taget sidste års voldsomme
kritik (blandt andet fra os)til efterretning, og vil denne gang forsøge med en anden form, at gøre
det til Lokalrådenes møde, mere end envejsdialog fra forvaltningen. Vi er usikre på foreslået ny
metode, ”Open Space” H.J. hører mere på kommende formandsmøde. VI forsøger at byde ind med
debat om, hvordan kommer lokalrådene i kontakt med de rette personer, så vi får svar på dels
høringssvar og dels spørgsmål.
Referat Bent og Henny

