
Referat af Lokalrådets bestyrelsesmøde den 2. oktober 2012  

Mødedeltagere: Henny – Jens – Henrik – Bent - John Kreiner – Aage Svanholm 

 

1) Orientering om: mødet om trafiksikkerhed, de forskellige forslag fra Lokalrådene bliver nu lagt ind i 

det videre arbejde. Notat på hjemmesiden. 

Lokalrådet har afgivet høringssvar vdr. Kommunens budgetforslag for 2013. Kritik af at der kun var 

9 dage til at afgive svar. Vi kunne have valgt ikke at svare på de betingelser, svaret kan ses på 

hjemmesiden. 

Der har været et møde på forvaltningen om glasmuseet. Der skal laves et oplæg til Kulturudvalget 

til den 5. november, Lisbeth Mogensen håber på, at sagen kommer på kommunalbestyrelsesmødet 

sidst i november. Det næste møde om Glasmuseet er den 22. oktober hos Per Hebsgaard, hvor der 

skal gøres statue: hvor langt er vi nået nu? 

Skiltene med teksten, ”farvel og på gensyn” rundt om i Præstø, har vi henvendt os om i samarbejde 

med Allerslev Lokalråd, til Vej og trafik. Desværre har vi ikke fået svar, trods rykker. 

 

2) Aage Svanholm deltog og fortalte om skolebestyrelsens arbejde. Drøftelse af hjemmesiden for 

skolen ved fjorden. Et samarbejde her mellem skole og lokalråd indebærer mange positive 

muligheder. Vi arbejder videre ved Jens. 

 

Bestyrelsens møde: 

1) Jens gennemgik hjemmesiden, og gav ideer til forbedringer som vi skal arbejde med i workshop 

senere. 

 

2) Henny orienterede om sidste møde i følgegruppen om Lokalplan for bymidten. Facaderådet var til 

drøftelse, opgaver og sammensætning. Der er meget forskellige holdninger til regler eller ikke 

regler for bygningernes vedligeholdelse, og helt klar meget forskellige interesser. Lokalrådet fast 

holder sin opgave med at fokusere på borgerne i byen. 

 

3) Henrik og Henny har været til møde med 8. klasses elever, det var en meget positiv oplevelse, med 

velformulerede og konstruktive unge. Stor fornøjelse, en gruppe, som vi sagtens kan henvende os 

til, også ved høringssvar. 

 

4) Den 18.oktober holder vi møde med andre lokalråd, her i Præstø. Henrik udfærdiger kommentarer 

til proces skemaet, som vi skal drøfte på mødet. 

 

5) Jens laver en tekst, som sendes til foreningerne med opfordring til at lægge denne tekst, 

 på deres respektive hjemmesider, med link til vores hjemmeside. 

 

6) Formanden blev bevilget abonnement på Sjællands Tidende for 8 mdr. til 1.500kr. 

Bent og Henny 


