
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

BESTYRELSESMØDE DEN 1. SEPTEMBER, I STEDET FOR DEN 2. SEPT. 

Mødet blev afholdt hos Henny, deltagere: Bent, Inger, Ruth, Henrik og Henny 

1) Siden sidst: 
Henny orienterede om mødet med Stege og Vordingborg, referat er udsendt. Ikke modtaget bemærkninger 
fra deltagerne. 

Invitation til frivillighedsdag, ingen fra Lokalrådet deltager.  

Henny uddelte en liste over projekter der er støttet af puljen til Udvikling og markedsføring i løbet af 2014, 
affødte livlig debat. 

Orientering om modtagere af de afsendte kommentarer til Dialogmødeskemaet, Hennys svar var 
accepteret af bestyrelsen. 

Byvandring med ny Udviklingsdirektør Jan Michelsen, Karen M. Olsen, Peter Beering og Henny, havde et 
pos. forløb. J.M. gav udtryk for at Præstø er en perle, og han var positiv og lydhør, for vores beskrivelser og 
forklaringer. Havde selv gode ideer til mulighed for havnen (tyske både). Vi kørte til Lundegård, for at vise 
hvor stort vores område er med boliger uden for bymidten, anbefalede udvikling fra Præstø og syd på mod 
Lundegård. J.M. begejstret for campingpladsen, kunne godt se vores ide med at inddrage Ungdomsklubben. 
J.M. orienterede om, at Fjordgården bliver meget dyr at nedrive, der er brugt miljøskadelige materialer, 
bygningen kan ikke genanvendes. 

Vej og parks henvendelse om at ændre parkeringsregler i Adelgade, er besvaret. Lokalrådet anbefaler at 2 
timers parkering beholdes, også fra Per Tyges torv til Rådhusstræde. 

Henny har deltaget i møde om indkøb af skilte til reklamebrug i købstæderne, arrangeret af city maneger. 
Oplysningerne på mødet var mangelfulde, men heldigvis var vi i Præstø og Stege enige om, at vi ikke ville 
have bykernerne luft forurenet af skilte monterede på alle lygtepæle.  
Præstø handelsstandsforening og repræsentant for facaderådets (Lisbeth og Rasmus) mente at Præstø 
måske kunne have disse skilte ved indkørsler. Henny har meddelt gruppen, at der ikke er besluttet noget på 
Lokalrådets vegne.  Derimod vil vi MEGET gerne have opdaterede info tavler ved indfaldsvejene. 

 

 



 

 

Abildhøjskolen har sendt opfordring til at melde os til lektiehjælp i cafeen, Henny har svaret at det ikke er 
Lokalrådets opgave, orienteret om vores funktion, og opfordret til et møde, hvis yderligere var ønsket. 

Stege Lokalråd har videresendt invitation fra Udviklingskonsulent Vibeke Møgelvang de Neergaard, om at 
deltage i udarbejdelse af ”Helhedsplan for Stege”. Henny har ringet til Vibeke, Præstø kommer også i spil, 
lokalrådet vil også her blive inviteret. Spændende om vi får en omgang planlægning mere, med  
”sammenkør”  af eksisterende planer, eller om der mon denne gang, reelt kommer handling ud af vores 
mange mange høringssvar, planer. Vi håber. 

Hundeskoven i gen på tale, der er mere ukrudt end træer. Der har været debat i pressen, hvor 
forvaltningen satte i udsigt at få gjort noget ved det. Ikke sket endnu, arbejdet er større end hundeejere 
ønsker at påtage sig. 

2)Arbejdsgrupper, grøn pulje: 

Gruppen til forskønnelse af Præstø, har peget på træ plantning langs NY Esbjergvej m.m., som 

Lokalrådet også har ”rykket” for. Bo Manderup har fået beløb afsat på budgettet. 

3)Byvandring med politikere 
Karen Margrethe (bevaringsforeningen) kan desværre ikke den 16. der er tilmeldt 4 politikere, desuden vil 

Bo Manderup forsøge at deltage. Den 17 er der kun 3 politikere, her deltager K.M.O. Vi vil gå turen rundt 

om havn, Adelgade, KunsthalGLAS, campingplads, ”Spangen” og retur ad Engen. 

4) Mødet den 7. oktober: 
Carsten Honoré, kan deltage som ordstyrer, Biograflokalet er bestilt. Vi opfordrer alle Præstø borgere til at 

møde op, inviterer foreningen og erhvervsvirksomheder. Henrik påtager sig at kontakte Carsten Honoré for 

nærmere aftaler. Desuden aftaler vi, at den 23.9. og den 30.9. kan bruges som møde dage for nærmere 

planlægning.  

5) Eventuelt: 
Ruth orienterer om møde den 11.11. i Jungshoved, hvor Præstø Lokalråd er inviteret med til drøftelse om 

samarbejde om stier m.m. til gavn for borgere og turister. 

Ruth formulerer et muligt slogan: Præstø som smuk svane, skal den blive grim ælling. 

Bent og Henny 

Efter mødet: Henrik fået aftalt møde med Carsten Honoré den 9.9. kl. 10 i Rasmus cafe,(Rasmus ikke 

tilstede) Desuden deltog Ruth og Henny. God stemning, og mange gode ideer, Henrik vil arbejde på 

invitation, vi fastholder foreløbig mødet den 23. sept. nærmere om tid og sted senere. 

 


