
DIALOGMØDE I PRÆSTØ DEN 21.1. 2016.02.02 
 

Deltagere: 22 borgere, 6 politikere, 4 bestyrelsesmedlemmer Lokalrådet. 

1)Velkomst ved Henny Jørgensen 

2) Præsentation af Politikerne: Knud Larsen(V) Borgmester.  Jørn Elo Hansen (V) Arb. 
markedsudvalg, socialudvalg, KIF, forsyning og havne. Michael Seiding Larsen økonomiudvalg, KIF, 
formand for musikskolen, Stars og Lejerbo. Kim Errebo (DF) KIF, Erhvervsudvalget, frivilligt samråd, 
Mønshallerne, regionsrådet. Michael Larsen (A) socialudvalget, forsyning, hjemmeværnet. Peter 
Jonassen (SF) teknik og miljø, tvangsfjernelsesudvalget. 

KIF betyder udvalget for Kultur idræt og fritid. 

Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer præsenteret: Bent Andersen, Ruth Christiansen, Lotte 
Rasmussen og Henny Jørgensen. 

Som annonceret var første emne, LOKALER i PRÆSTØ. Lokalrådet har samlet henvendelser og 
sendt dem til udvalget KIF, desuden også til de 6 politikere i dialogudvalget. Kan læses på 
hjemmesiden. 

3) Udtalelser fra Politikerne vdr MULTICENTERET:  

Kim E. ”sagen har været til behandling i udvalget, forvaltningen er sat på sagen, og der skal være 
opfølgning i april. Der er mange uafklarede tvister omkring Multicenteret”. Jørn E.:”Det er 
ærgerligt at det ikke fungere som vi har tænkt, forvaltningen skal have et overblik, så må vi se at få 
det bedste ud af det.” Knud L.:” Har talt med Lisbeth Mogensen, og fået redegørelse fra Jesper 
Kjærulf, der er fokus på emnet”.  Michael (V):” der er mange der er glade ved brug, og man kan 
bestille kaffe m.m." Peter J:” tanken var ikke, som det er nu. Det skal kunne bruges, og selv om der 
støjes. I skal skrive det i opfølgningsskemaet, næste gang vi mødes skal der være opfølgning”. 
Knud L.:” der er voldgift i februar, så går det til forvaltningen som skal holdes op på det, finde slut 
dato inden påske.” Michael (A): ”der er jurister på, ingen dato endnu, men det er tæt på.” 

Lokalrådet (HJ) supplerer: ”cafeen lukker kl. 14, vores sportsudøvere kan kun forfriske sig med slik 
og sodavand. Der er ikke rum til socialt samvær, støj påtales, og vi mangler i høj grad det gamle 
cafeteria med plads til 150 - 200. Vi foreslår en Halinspektør til at servicere og drive hallen.  Vi har 
også foreslået leje/køb af fjernvarmecentralen i Jomfrustræde, udvikling/forbedring af Pakhus8, 
Bio Bernhards baglokaler renoveres og bliver igen primært mødelokale.” MarianneH: 
”Varmecentralen kan erhverves, men der skal først udarbejdes miljørapport.” Jesper Kjærulfs 
redegørelse indeholder en del der ligner lokalrådets forslag. 

3) Der spørges til FJORDGÅRDEN, 

 Har nu ligget tom på 3. år.  Knud L: ”for nuværende er der sprængt vandrør i kælderen, 
kommunen undersøger om det skal repareres eller sælges som det er. Lokalrådet mener der 
kunne blive 34 små boliger, og fælles rum bruges af borgere også, til gensidig glæde og styrkelse af 
integration.  Knud L: ”Vi har 200 flygtningen, som vi regner med bliver til 300, er stolt af de 
placeringer kommunen har kunnet tildele, i landsbyer i alm. boliger. Teltlejren er alen til brug for 
beredskab. Fjordgården er urentabel, i følge udlændingestyrelsen da de i sin tid forhørte sig. VI 
skal diskutere og lære så flygtninge får ordentlige forhold.” Røde Kors i Præstø arbejder for 
flygtninge, har ikke kunnet få kommunale lokaler til deres arrangementer, men har nu fundet 
privat lejemål som er velegnet, tæt på 4H, som bliver del af tilbuddet. 

4) andre lokalmangler OLE RING SAMLINGEN og andre: 



Ole Ring er ”hjemløs” vigtigt at finde løsning, så samlingen ikke smuldrer. Knud L:” før det til 
referat, kommunens bygninger på havnen kunne bruges i vandsikre rum. Arbejder på ekstern 
opbevaring. Ejeren af det gamle Rådhus er en god mand, kan formentlig blive til glæde.” Forslag: 
Ole Ring på ”Thorvaldsens samlingen” Nysø. ”Kunne billederne blive del af Hebsgaard samlingen, 
KunsthalGLAS?”  

Borger og Henny J: ”der er ikke plads på KunsthalGLAS”. Ring Billedernes fundats pålægger, at 
billederne vises samlet, i postnr. 4720. Nysø har heller ikke plads til 75 billeder. Ruth C: ”Kunne 
varmecentralen erhverves, til billederne og LOKALARKIVET som også mangler plads?”. Ikke klart 
svar på.  Desuden mangler Brandværns samlingen lokaler, det blev der ikke svaret på, man kendte 
ikke rigtigt til samlingen. Tages med i opfølgningsskemaet. 

 5) TRAFIK: her har lokalrådet også sendt henvendelser til udvalg for teknik og miljø, samt 
politikerne i dialogudvalget. (kan læses på hjemmesiden) 

Oplæg: vi mener der ligger mange planer i skufferne, om trafiksikkerhed, parkering, cykelstier, 
gader og torve. Det varede mere end et år at få realiseret trafiksikkerhed ved Rema 1000, det er 
kommet og der er tilfredshed med løsningen. Vi mangler stadig langtidsparkering ved Netto, de 
tidligere pladser er ved nybygning blevet tidsbegrænset til 2 timer i Nettos åbningstid. 
Uhensigtsmæssigt for pendlere. John Holmer tilføjer ”at pladsen er offentlig, med tinglyst 27 
offentlige pladser”. Annekteret af Netto? Peter J:” Netto og forvaltning er i færd med problemet”. 
Desuden har John Holmer, som nabo til Netto, store problemer med vand på sin grund. Dette 
opfordres borgeren at gå til forvaltningen med. De træer der skal være på pladsen, er gået ud. 
Tages med til opfølgning. 

6) ANDRE PROBLEMER DER BLEV REJST:  

I Adelgade menes parkeringsskiltene at sidde for lavt, der mangler skilte, f.eks. Stopforbud på 
Østerbro, der findes tomme stiver eller er reglerne ændret?  

Krydset Ny Esbjergvej og Vesterbro er helt galt, cykler og gående i fare. Busser kører op over 
”skildpadden”.  Vigepligt ved Aldi ville være bedre. ”Hvorfor er der ikke snehegn?”, politikerne 
svarer at det vist ikke bruges mere. For dyrt?  Cykelsti fra Præstø til Røde Led meget dårlig, men 
den findes, bør renoveres.  Desuden er cykelsti til Bårse, et stort ønske, det lykkedes lokalrådet for 
nogle år siden at få denne strækning prioriteret som nr. 1 i den pulje vi var i. Efterfølgende satte 
politikerne ikke penge af til cykelstier i budgettet. Efter at man har flyttet Bårse væk fra Præstø 
skoledistrikt, til fordel for Lundby, vil denne strækning nok prioriteres først.  

Knud L. spørger om vi skal have parkeringsvagt?  Det mener vi i lokalrådets bestyrelse (HJ), vagten 
er large, det virker opdragende og ikke rigidt straffende, men der er problemer med ulovlige 
parkeringer i sær i Adelgade. Hugo Højgård:” De gældende parkeringsbetingelser (del af 
byfornyelsen i Præstø Kommune)kan ikke ophæves, så skal byen bygges om.” Ruth C.: ”kunne 
parkeringsvagt udvides til by-pedel ordning, så der blev holdt øje med trafik og byen? Lokalrådet 
støtter det forslag. 

Knud L.: ” En fra forvaltningen kan gå en tur med jer, så de små ting ordnes og ikke er daglig 
irritation” 

( 3.2.: En sådan aftale er på vej/ henny Jørgensen ) 

 

7) FRITID VED VANDET: 



Lokalrådet spørger: SAMSKABELSE betyder det at kommunen vil gå ind i projektet, økonomisk 
støtte? Hjælp til udarbejdelse af ansøgninger? Eller måske en kommunal ”tovholder” lig 
projekterne i Borre, Mern og nu Vordingborg? 

 Michael (V): ”det er et fantastik projekt, men det er småt med økonomi. Det man kan hjælpe med 
er fondssøgning, han (Søren Per Sørensen) er kommet langt.” Henny J: ”han skriver ikke, men har 
giver tilsagn om at hjælpe med at finde relevante fonde.” Michael(V): ”en mand et års værk, han 
kan ikke alt.”  Hugo H.: ”hvad må vi bruge ham til?fysisk medspiller?” Ruth: ”altid problem med at 
skrive, vi synes det kniber med hjælp fra kommunen f.eks. med at etablere stier, hvor vi selv skulle 
opmåle ect. Vi er alm. mennesker” Knud L.: ”godt der er forventninger til os, vi skal hjælpe i gang, 
men borgerne skal tage ejerskab. Måske kan de nye citymaneger hjælpe (hvis han bevilges) Bo 
Manderup fik lavet hul til Realdania sammen med Lau Svendsen (kommunaldirektør), kan bruges 
som eksempel, brug Sørensen som sparringspartner”. 

Michael(V): ”Vordingborg havn har et lignende projekt, men fritid ved vandet er meget længere, 
vil bruge det som eks, i Vordingborg”. Hugo H.: ”projektet er færdigt, organisationsplan under vejs, 
hvem kan vi kontakte? Kommunen ejer havnen.”      Knud L.: ”Skriv til Lau Svendsen-Tune, han er 
kompetent. Han kan koble de rigtige på. Jeg hører og husker, Kommunaldirektøren vil tage den 
derfra.” Hugo H: ”Havnebygningerne, kunne de inddrages i projektet?” Knud L: ” selvfølgelig skal i 
påpege at jeres skattekroner skal bruges på anvendelse af de købte bygninger. Er dialogudvalget 
enigt?”  ALLE I UDVALGET nikker bekræftende. 

6) ØVRIGE EMNER FRA FREMMØDTE BORGERE: 

Antonihøjen bebyggelse: er der vedtaget planer? 

Peter J: ”der er indkommet 41 forslag fra arkitekter, vi må ikke se dem før udvalget vælger et 
projekt, som så kommer i offentlig høring. Linjerne er helhed, så kan man tage dele ud, det hele 
kan ikke gøres på en gang.”  Borgere: ”vi vil gerne have det bedre end byggeriet ved Hallen!”  Og: 
Det er almindeligt at valgte projekt udstilles! Peter J: ”så er det vel det vi gør”. 

Knud L: ”andre lokalråd sender velkomstbrev til nye borgere gør i det?” svar” Lokalrådet har 
drøftet det, mener ikke vi har adgang til hvem og hvornår vi får nye borgere. Ikke godt hvis nogen 
får og andre ikke, drøftet klippekort til foreninger, fællesspisning og andet, men ikke haft mulighed 
for at realisere.” Lokalrådet kunne skrive et brev, som kommunen via folkeregister så formidler. 

Borgere mener: ”det gør vi helt privat på egen vej o.l.” ”Man lærer hvad der findes og kan gøres 
ved mund til øre netværk!”   

Info skilte ved Røde led, John Holmer: de er ikke til at læse” Lokalrådet har kontaktede kommunen 
om det, da blev det oplyst at skiltet skulle fjernes, der er ikke penge til vedligeholdelse. 

KLIMATILPASNING: der er endnu ikke endelige løsninger, mange lodsejere er spurgt, men vi har 
ikke hørt mere til området i Præstø: Engen.  Skal HAVNEN UDDYBES, i artiklen om ny bådebro var 
det skrevet at der skulle uddybes til 2.5 meter, men det er ikke besluttet. 

Knud L.: ” Vindmøller? Hvad mener i om det? vi skal diskutere og finde de rigtige løsninger.” Bent 
A: modstand mod store møller på land, solceller kan etableres og skal indtænkes i nybyggeri f. eks 
på Antonihøjen. Henny J. redegjorde kort for høringssvare her fra Præstø. Holmer: Præstø på 
forkant med varmepumper i jorden, de kan ikke ses. Der spares en del på varmeregningen, ca., 
25 %, også i kommunens bygninger, kommunen er værkets største kunde. Peter J.: Det var vel 
også meningen, Det er flot af fjernvarmen. 

MERE OM FRITID VED VANDET: 



Jens Sohl: Tak for LUP midlerne, som gjorde projektet muligt, godt vi kan ringe til 
kommunaldirektøren, et spørgsmål: hvad med anlægsomkostningerne? Kan vi regne med 
kommunen? Michael (V) garantier gives ikke, men fonds finansiering kræver kommunalt 
engagement. Knud L: Vi skal prioritere, tag ejerskab så vil vi gerne forsøge, hvilket beløb taler vi 
om? Jens S.: det kommer, skulle bare høre om kommunen er med. Johnny Nielsen: hvor vidt vil 
kommunen engagere sig, kommunen ejer havnen, så de må involvere sig. Peter J.: ingen har sagt 
at de ikke vil. 

Henny J: var med til møde i Realdania, om støtte, her valgte kommunen at støtte projekt i 
Klintholm, og fik 2,5 mil. af de 5 der skal bruges. Kommunen prioriterede Klintholm, ikke fornuftigt 
at fremsende 2 projekter.Kim E:” Erhvervsudvalget besluttede at bruge midlerne til at søge, fik 2,5 
mil. af de 5mil. der skulle bruges, så der mangler lidt.” Kommunen har i det nye budget afstået 
Støberihallerne til KunsthalGLAS, svarende til 2mil. Det er en stor hjælp ved ansøgninger til fonde. 

Lokalrådets formand sagde tak for i aften, og husk: 

Er Vordingborg kommune en have så er havens pryd: staudebedet PRÆSTØ. 

”eftersnak”: 

Henrik N:” Priser for både forskellige” Peter J: ” husk til skemaet” 

Lotte: ”Kloakker vedligeholdes ikke/holdes ikke fri for jord/blade etc”. (Christinelundsvej og 
Østerbro. 

 

Lotte Rasmussen/ Henny Jørgensen 

 

 

 

 

 


