PRÆSTØ LOKALRÅD.

Møde med foreninger i Præstø 19. marts 2013
I mødet deltog Lokalrådet samt:
Birgitte Henning - OK klubben, Leif Jeberg - Søsportscenteret, Gorm - Danseforeningen, Lisbeth
Hebo - Handelsstandsforeningen, Karen Margrethe Olsen - Bevaringsforeningen, Lotte
Rasmussen - 4H.
Formanden for Lokalrådet, Henny Jørgensen bød velkommen til dette møde, som Præstø Lokalråd
i et stykke tid har arbejdet med. Præstø Lokalråd har et kommunalt mandat til at repræsentere
Præstø-områdets interesser og er derfor høringsberettiget på mange områder. Lokalrådet vil gerne
”brande” Præstø, fremme bosætningen og arbejder på en velkomstfolder til nye borgere.
Lokalrådet vil gerne skabe en fælles Præstø platform og har en del forslag til, hvordan vi kan
understøtte både nye borgere og bl.a. foreningerne.
Efter en kort introduktionsrunde af deltagerne og deres baggrund for at bo og leve i Præstø,
gennemgik Jens Sohl fra Lokalrådet udkastet til velkomstfolder, som også var omdelt til
deltagerne. Leif Jeberg påpegede, at der skulle findes en gammel folder om Præstø, som måske
kunne findes på Turistbureauet, som jo også har deciderede turistbrochurer.
Henrik Reiche fra Lokalrådet præsenterede nogle af tankerne bag Lokalrådets ønske om at
markere Præstø, som oprindeligt udsprang af Vordingborg kommunes forslag om at lokalrådene
udarbejder en såkaldt ”lokal udviklings plan – LUP”, der bl.a. skal beskrive områdets styrker og de
visioner, der er for området i fremtiden. I forlængelse af det nyligt afholdte Dialogmøde med et
udsnit af kommunalbestyrelsesmedlemmerne står det klart, at der ikke i det kommunale system
findes nogen parter, der arbejder for Præstø’s interesser med mindre Lokalrådet tager denne
opgave.
Der var enighed blandt deltagerne om, at Præstø som centrum for den tidligere kommune ikke
havde behøvet at tænke på områdets interesser, men den situation var helt ændret i den store
kommune.

Leif Jeberg slog fast, at byen befinder sig på en brændende platform, men de færreste har opdaget
det. Det er tvingende nødvendigt, at det går op for folk, og derfor vil det blive nødvendigt at
organisere Præstø. Det er i virkeligheden ikke selve folderen eller planer om Præstø, der er
vigtige, men processen, som med lidt held kan samle byen.
Efter en længere debat om nødvendigheden af at samle sig bekræftede deltagerne, at de er villige
til at indgå i en gruppe, der sammen med Lokalrådet kan skabe en bevidsthed om Præstø.
Der diskuteredes derefter, hvordan det kunne gøres, og flere deltagere pegede på, at eksempelvis
politikerne, embedsmænd og eksisterende borgere burde indgå i målgruppen. Det blev foreslået at
søge eksempelvis Tuborgfonden eller Nordeafonden om penge til dette.
Jens Sohl Jensen præsenterede derefter tankerne omkring en egentlig Præstø-portal i form af
hjemmesiden ”Præstø.nu”, hvor bl.a. erhvervsvirksomheder og foreninger kan samles med link til
deres respektive hjemmesider.
Lotte Rasmussen efterlyste tal for antallet af virksomheder og ikke mindst arbejdspladser i Præstø,
så der kunne gives et mere reelt billede af byens erhvervsliv. Lokalrådet vil forsøge at skaffe bedre
statistik om byen.
Henrik Reiche præsenterede herefter nogle af tankerne bag Velkomstfolderen, hvor eksempelvis
foreningerne kunne tilbyde tilflyttere en gratis prøveperiode, lige som virksomheder kunne give
særlige tilbud. Det var også under overvejelse, om Lokalrådet kunne organisere, at tilflyttere blev
mødt af en ”velkomstkurv” med blomster osv., som byde velkommen til Præstø. Der var stor
opbakning til ideen og Handelsstandsforeningen ville gerne være med i initiativet.

