
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 
 

 

Referat af Lokalrådsmødet den 7. maj 2013  

 

Bestyrelsesmøde: tilstede Bent Andersen, Henrik Reiche, Ruth Christiansen, Henny Jørgensen 

1) Konstituering: 

Formand Henny Jørgensen: (genvalgt 2013) 

Næstformand Henrik Reiche: (valgt 2012) 

Sekretær Bent Andersen: (genvalgt 2013) 

Kasser Lotte Rasmussen: (2013, uden mødepligt) 

Jens Sohl: (valgt 2012) 

Nyt medlem Ruth Christiansen:(valgt 2013) 

 

2) Generalforsamlingen: Aktivt fremmøde, formen med projektor og debat, er givende. Ordføreren 

gav plads til alle emner. 

3) Møde 21. maj kl. 19, mellem Lena Schroll og Else Marie Sørensen og bestyrelsen. Aftalt efter 

henvendelse fra Lena Schroll. 

4) Ungdoms bio: den 15. maj,  

Åbent møde:  

Punkterne blev omprioriteret 

1) Oplægget fra Sille er fint. Vi vælger denne gang at printe selv. H.R. undersøger mulighed i 

idrætsforeningen. 

2) Projekt KunsthalGLAS orientering, H.J. og H.R. er medstifter at ”Støberihallernes Venneforening, 

KunsthalGLAS”. Vi deltager i Fransk Forår 10. 11. 0g 12. maj. Vi dækker vagterne sammen med  

 

 



 

 

Bevaringsforeningen og Kunstforeningen.  Sted: Støberi gården, vi viser de store plancher og 

agiterer for medlemskab. 

3) Husk at støtte valget af Præstø som smukkeste Købstad 

4) ”Byg det op” – projektet: Forslag fra Jakob Helles om tårn på Antonibakken er nu indleveret. 

5) KOMMUNEPLANEN: 

Mødedeltagerne havde forskellige fokuspunkter, som vi gennemgik ud fra print og projektion. 

Meget uhåndterligt, så enkelte emner blev drøftet. 

BYUDVIKLING: Den nordvestlige del af Antonibakken skal fortsat friholdes for bebyggelse. Den 

flotte indkørsel til Præstø er unik og bevaringsværdig. Måske kunne området fredes, eller 

udelukkende få status af rekreativt område. Området er del af geologisk interesseområde som en 

del af tunneldal-landskabet omkring Præstø, hvilket bør respekteres. 

”Trekanten” syd for Røde Led kunne evt. bebygges, ned mod Næstved vej. Et hvert kommuneplans 

tillæg om væsentlige ændringer af Antonibakken, skal i offentlig høring. 

De anførte kvadratmeter til forretninger i bymidten, er ganske vanvittige, vi ønsker ikke flere store 

dagligvareforretninger, og udvalgsvarer skal under ingen omstændigheder bruge 3.500 m2. Butiks 

størrelse bør tilpasses byen, som er lille men smuk. Anslået 500 kv. m. som maks. 

Arealet langs Ny Esbjerg skal friholdes for yderligere bebyggelse. 

Udvikling på marken nord for Christinelundsvej, vi foreslår at der i stedet udbygges syd for, øst for 

Rødegårds bebyggelsen mod Lundegård. 

Præstø Campingplads, er meget negativt omtalt. Vi er uenige i at alle campingpladser skal have 

store underholdnings tilbud.  Vi vil gerne tiltrække det publikum der kan se værdien i ro, gode 

oplevelser i området, og centralbeliggenhed. Hvis størrelsen gør det svært økonomisk, peger vi på 

udvidelse, syd på, det lille stykke vej, og området ved ungdomsklubben, kunne også give bynære 

pladser til mobilhome. Desuden kunne pladsen drives som beskæftigelsesprojekt, (Faxe 

Vandrehjem) De eksisterende hytter kunne få et løft, ved renovering, evt. af kunstnere, eller som 

temaer. 

Ungdomsklubben ser vi gerne i nyere gode bygninger, gerne lidt mere centralt, så de unge havde 

bedre adgang til transport. Vi foreslår at den lukkede Netto butik på Svend Gønge Torvet kan 

bruges. 

Ungdomsklub kunne også blive del af ”Fjordgården” når den nedlægges. Her vil der også være rum 

for andre fritidstilbud, som mest sandsynligt bliver hjemløse i det nye byggeri af hal og 

ældrecenter. 

 

Da der samtidig pågår arbejdet med en samlet lokalplan for Præstø midtby, bør sammenhængen 

eller forholdet til den nye kommuneplan afklares. 

 

Bent og Henny 

 

 


