PRÆSTØ LOKALRÅD

BESTYRELSESMØDE DEN 4.8.2015.
Tilstede: Ruth Christiansen, Bent Andersen, Henny Jørgensen. Borger: Ralf Mortensen. Afbud fra Lotte
Rasmussen.
Møde uden fast dagsorden, aftalt ved mødets start.
1) Orientering:
H.J. har reserveret mødelokaler, med nogen besværligheder, første salen i baghuset, er blokeret af
oplysningsforbund, så der kun er få ledige tider til aftenmøder, ud over fredag
Udkørslen ved Rema 1000, H.J. beklaget over for Jon Petersen, at der efter 2 år endnu ikke er sket
noget for at sikre borgerne, og der ventes stadig på accept fra Rema 100. En helt utilfredsstillende
prioritering af borgere
Ophæng af ting og skilte og placering af A skilte, påtalt over for kommunen, forretningsdrivende
indtager torve og gader, lygtepæle og blomsterstativer, hvilket i høj grad skæmmer byen, og den
fine byfornyelse, som foregik i Præstø Kommune.
Der er bjørneklo i haven bag Støberihallerne, kommunen er oplyst, respons efterlyst, så vi kan vide
om tingene kommer igennem og nytter.

Stor glæde over nyasfaltering af Østerbro, og opretning af kantsten. Større sikkerhed for
fodgængere, rigtig godt og flot.
Der etableres nyt busstoppested nærmere Østerbro, fjernere fra skolen, lokalrådet er ikke
spurgt, vi formoder at det sker i samarbejde med skolen.

H.J. forsøgt at få nyt om plantning af nye træer ved Springvandet og den gamle station.
Jette Stauner er fraværende, og (efter mødet) en ny medarbejder har overtaget sagen,
Nikolajs, landskabsarkitekt, samarbejder med Kruse. Nikolajs vil indkalde til møde.
Der er bestilt lokaler til: Dialogmødet 21.1. 2016, på skolens cafe. 15.3. Lokalrådet
generalforsamling, baghuset 1. sal. Den 15.3. 2016. Lokalrådets bestyrelsesmøder, første
tirsdag i måneden, baghuset stue, frem til juni 2016. Stormøde, Præstø Forum den 6.
oktober, Bio Bernhard salen.
Landsbyforum, nye vedtægter, udarbejdet på mødet som Bent og Henny deltog i
28.2.2015. Bølgerne gik højt, bl.a. p.g.a. landsbyforum er blevet indkaldt som repræsentant
for samtlige lokalråd, i forskellige sammenhænge. Landsbyforum er ikke bemyndiget til at
forhandle på alles vegne.
Janus Thygesen (trafik, park og havne) har kvitteret for modtagelse af vores høringssvar for
gader og torve. Bemærkningerne vil blive behandlet (tilsyneladende ikke bare lagt ved) og
nyt forslag fremsat.
Beredskabsforbundet tilbyder kursus, vi skal have et billede af ”hjertestartere” til stormødet 6.10.
Der flyttet lidt rundt på bænkene, det ser ud til at den ved 4H bruges, ligeledes ved
Bygvænget.
Igen parkering på Engen, ved de store sommer arrangementer. Vi fremsender forslag om
udvidelse af P. plads ved Prises stræde, på engen.
Lokal Historisk Arkiv afventer stadig anvisning af tørt og sikkert lokale.
2) Beslutnings sager:

Antonihøjen: naturforeningens forslag om museum og campingplads drøftet. Vi mener
placering af Camping her, er en dårlig ide. Desuden mener vi ikke at der skal bygges nyt
museum, men gerne udvikle Røde Led Potteri, i forbindelse med offentlig adgang, og
bevarelse af Højen. Vi genfremsætter vores forslag for større (tørre) campingplads, samt
bygning af ny Ungdomsklub.

Forskønnelse pulje: Vi genfremsender planerne for stier rundt om Præstø, peger på stien
langs omfartsvejen, start ved ”Oasens" hjørne og ned til hundeskoven, en naturlig sammenhæng
med den bevilgede sti over 4H s mark ved den lille sø. Desuden stien fra Jakobshavn til Næbbet.
Også sti langs Tubæk, gennem/langs campingplads til det grønne område ved Ny Esbjergvej ønskes
Oprettet, sammenhængende med sti langs haverne på Engen fra Prises stræde til Østerbro.
L.U.P. kan få eftersyn, Claus Lyngby vil assistere, H.J. forsøger at aftale møde.

Fritid ved vandet: Del 1, et forslag til forbedring af strand, plads ved sejlklub 0g roklub, ideer til
stier og havn er nu færdig. DGI har udført arbejdet, og forlagt resultatet på velbesøgt borgermøde.
Lokalrådet udarbejdet regnskab, og afslutter med Kommune og følgegruppe. Næste etape bliver at
se hvorvidt de eksisterende aktører i området kan finde sammen om projektet. Lokalrådet inviterer
sejl og roklub til møde.
Ref. Bent og Henny

