PRÆSTØ LOKALRÅD.

Referat af generalforsamling den 9. april 2013.
Lokalrådets formand, Henny Jørgensen, bød velkommen til årets generalforsamling. Som
noget nyt havde lokalrådet valgt at indkalde generalforsamlingen med en stor og fyldig
annonce. Det var tanken dels at præsentere rådets arbejdsopgaver i det forløbne år, dels
at tiltrække mange borgere med interesse for Præstø området.
Herefter præsenteredes dagsordenen, hvor første punkt var:

1. Valg af dirigent:
Formanden præsenterede bestyrelsens forslag til dirigent, nemlig Ralf Mortensen, som
blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet og annonceret i henhold til
Lokalrådets vedtægter og at generalforsamlingen dermed var lovligt indvarslet, hvorefter
han gav ordet til formanden under dagsordenens næste punkt:

2. Kort om årets aktiviteter:
Formanden konstaterede indledningsvist, at det forløbne år havde været et travlt år for
Lokalrådets bestyrelse, som på grund af sygdom faktisk kun havde været 4 medlemmer.
Derefter præsenteredes aktiviteterne i kort form:
Cykelstiplan: Oprindeligt havde Lokalrådet haft forbindelsen mellem Præstø og Bårse
som absolut topprioritet, men med omlægning af skoledistrikterne, så Bårses børn nu
ikke længere skulle til Præstø, havde Lokalrådet valgt i stedet at opprioritere
forbindelsen fra Præstø mod syd mod Allerslev.
Lokal Udviklings Plan (LUP): Efter nogen overvejelser havde Lokalrådet valgt at gå ind
som et af 4 Lokalråd i et pilotprojekt om udarbejdelse af en Lokal Udviklings Plan for
Præstø med særligt fokus på områdets kvaliteter og en vision for områdets fremtid.
Grønne Planer: Processen med at etablere en plan for de grønne områder i Præstø
har været en god proces med forvaltningen og en udbytterig dialog, som har opfyldt en
stor del af Lokalrådets ønsker. Planen er ved at være på plads og Lokalrådet får nu
planen til gennemsyn inden forelæggelse for politikerne.

Glasmuseum: Sammen med Kunstforeningen, Jakob Helles og Bevaringsforeningen er
Lokalrådet nu blevet repræsenteret i en arbejdsgruppe, der sammen med kommunen
forbereder byggeriet i de gamle støberihaller.
Lokalrådets hjemmeside: Lokalrådet har sat fokus på kommunikation og har brugt en
del tid på at diskutere mulighederne for at nå berede ud via hjemmesiden, som nu
løbende revideres.
Revision af lokalplan for Præstø bymidte: Med baggrund i kommunens ønske om en
samlet lokalplan for den gamle ø har lokalrådet deltaget i en større arbejdsgruppe med
mange repræsentanter for alle interesser i området.
Trafiksikkerhedsplan: Forvaltningens forslag til trafiksikkerhedsplan, som har været
flere år under vejs og derfor rummede en del gamle ønsker, blev grundigt gennemgået
af Lokalrådet på et særligt borgermøde. Herefter foreslog Lokalrådet en ganske enkel
plan, hvor hastigheden fastlægges generelt i 2 zoner: 30 km/t i bymidten og 40 km/t i
en randzone. Lokalrådet foreslog yderligere at sikre håndhævelsen af p-restriktionerne
i hovedgaden og således hverken at ensrette gaden eller at etablere flere p-pladser.
Endelig foreslås Vesterbro-krydset sikret en bedre regulering.
Byskiltene: På baggrunden af, at mange borgere fandt skiltningen ved udkørslen fra
byen både stødende og ulogisk, ønskede Lokalrådet, i øvrigt sammen med Skibinge
Lokalråd, at ændre teksten til ”På gensyn i Præstø”. Samtidig ønskes kommunens
byvåben gjort mindre.
(En borger forespurgte, om ikke Præstø’s byvåben burde være på skiltene, og
det var der almindelig opbakning til, hvilket Lokalrådet ville sætte i værk)
Borgermøde om LUP og tilflytning: På baggrund af arbejdet med Lokale Udviklings
Plan, arrangerede Lokalrådet et borgermøde, hvor Kaj Christiansen gennemgik byens
historie og hvor flere borgere bidrog til visionen for Præstø. Det blev også foreslået på
mødet at udarbejde en velkomstfolder til nytilflyttere.
Møde med 8. klasser: Igen med udgangspunkt i arbejdet om en vision for Præstø,
inviterede Lokalrådet repræsentanter for 8. klasserne til møde, som forløb usædvanligt
positivt. De unge havde et yderst positivt syn på byen, men ønskede også en form for
ungdomscafé. I første omgang har Lokalrådet i samarbejde med Bio Bernhard
arrangeret en unge-bio, som var en stor succes, som gentages i maj.
Trafikbestilling: I planen for 2014 viste det sig, at Kalvehavebussen var planlagt
nedlagt, men efter indsigelse fra Lokalrådet og flere brugere kan buslinjen måske
alligevel reddes. Det er i hvert fald foreslået nu at der etableres en Kalvehave-PræstøLundby bus og det sidste nye er, at Vordingborgbussen foreslås at køre lokal bybus i
Præstø.
(En borger spurgte til busbetjening af Even-området, som nu helt er uden
busser. Det er desværre ikke Præstø Lokalråds område, men Lokalrådet
støtter gerne et initiativ som allerede har været fremme om en sommer
busforbindelse fra Præstø til Feddet)
Nærdemokratimodellen: Der har været en lang proces omkring evaluering og revision
af kommunens nærdemokratimodel. Der synes at være forbedringer i den nye model,
men Lokalrådet har indsendt høringssvar med henblik på at presse mest muligt på for
at lokalrådene får reel indflydelse.
(en borger spurgte til den lokale involvering, hvortil Jens Sohl Jensen
redegjorde for de mange aktiviteter, der var sat i værk. Han erkendte dog, at
det stadig var langt fra nok og så det som et fokusområde i den kommende
periode.)

Helhedsplanen for Vordingborg by: Lokalrådet fik ikke planen i formel høring, men
besluttede sig for at indsende høringssvar. Principielt kan Lokalrådet ikke udtale sig om
forhold i et andet lokalråds område, hvorfor Lokalrådet alene udtalte sig om de mulige
konsekvenser for Præstø.
Efter forelæggelsen af arbejdet i den forløbne periode ønskede Bo Manderup ordet for at
rette en stor tak til Lokalrådets formand og de øvrige medlemmer for indsatsen. Det var et
arbejde op ad bakke, men indsatsen satte sig spor og der var stor opbakning til
Lokalrådets indsats.
Herefter konkludere dirigenten, at beretningen var tiltrådt af forsamlingen, og gav ordet til
formanden under næste punkt:

3. Lokalrådets økonomi:
Formanden redegjorde for den situation, der var opstået ved den udpegede kasserers
sygdom, ligesom der i årets løb var skiftet pengeinstitut. Det var ikke en holdbar situation
og Lokalrådet håbede på at der ved generalforsamlingen ville blive fundet en egentlig
kasserer. Herefter gennemgik formanden regnskabet og oplyste, at Lokalrådets aktuelle
beholdning var 21.000 kr., hvortil kom yderligere 10.000 kr., som var en gave fra
socialdemokratiet i Præstø til opsætning af bænke.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen tiltrådte Lokalrådets regnskab, hvorefter der
udspandt sig en diskussion om størrelsen på kommunens tilskud på de 18.000 kr. om året,
som næppe tillod de store aktiviteter for Lokalrådet.
Bo Manderup påpegede, at kommunen fremover har etableret en pulje på mellem 500.000
og 1 mio. kr. til særlige projekter, således at aktive lokalråd faktisk har mulighed for at
skabe særlige aktiviteter.

4. Valg til bestyrelse:
Dirigenten indledte valghandlingen med at konstatere, at formanden, Henny Jørgensen og
Bent Andersen begge var villige til at tage en periode mere, hvorefter forsamlingen valgte
begge med akklamation.
Med baggrund i Lokalrådets ønske om flere bestyrelsesmedlemmer, herunder især en
kasserer, efterlyste dirigenten forslag:
Lotte Rasmussen blev herefter valgt som kasserer uden bestyrelsesansvar, hvorefter Ruth
Christiansen blev valgt som medlem. Endelig tilkendegav Anette Ferdinand, som ikke bor i
lokalområdet, at ville assistere Lokalrådet med især trafik opgaver.

5. Lokalrådets fremtidige arbejde:
Dirigenten gav ordet til John Kreiner, der derefter gennemgik en præsentation af
konsekvenserne for Antonihøjen af det nye kommuneplanforslag. Efter kraftige protester
fra borgerne ændredes i 2009 kommuneplanen, således at højen alligevel ikke kunne
udlægges til bolig- eller institutionsbyggeri. John Kreiner gennemgik, hvorledes området

på daværende tidspunkt blev opdelt i 2 delområder, hvor det nordlige område mod
Rødeledvej helt friholdes for byggeri.
Nu viser det sig så i det nye forslag til kommuneplan, at denne opdeling af Antonihøjen er
væk og i stedet er hele området nu foreslået udlagt til boligbyggeri. Hvordan ideen er (gen) opstået er ret uklart, men der synes at være en holdning blandt mange politikere om, at
der er så mange penge bundet i dette område, så man ”ikke bare kan lade det ligge”.
Der udspandt sig derefter en livlig debat, dels om hvorfor sådan en ide popper op igen,
dels om hvordan Præstø kan sikre den unikke indkørsel til købstaden. Kommunen kan
have en interesse i at have så mange potentielle byggegrunde som muligt af hensyn til
prognoserne for befolkningen i fremtiden. Her synes de seneste prognoser for Præstø
pludselig at vise et voldsomt fald, hvilket ikke var tilfældet for blot et år siden.
Der blev også spurgt til, om det ikke ville være muligt at frede området, så det en gang for
alle var sikret i fremtiden.
Dirigenten takkede John Kreiner for gennemgangen og åbnede for debatten om
Lokalrådets fremtidige arbejde. Flere deltagere påpegede vigtigheden af at sikre det lokale
engagement og foreslog bl. a. at udnytte Antennelaugets kontaktflade, at annoncere i Bio
Bernhard, at finde sager af interesse for borgerne og at undersøge, hvordan der kunne
etableres et lokalt netværk.
På baggrund af gennemgangen af Lokalrådets indsats i det forløbne år blev det påpeget,
at der var mange succeshistorier, som burde komme til udtryk i den nye lokalrådsfolder.
Bent Andersen fra Lokalrådet gjorde opmærksom på, at man kunne se busbetjeningen på
en helt anden måde som eksempelvis i Brande, hvor man havde konstateret at det var
dyrere at administrere billetsystem end at gøre busserne gratis.
En borger påpegede, at det blev meget vanskeligt at argumentere over for potentielle
tilflyttere om byens faciliteter, der gradvist reduceres som det nu også ser ud til for
dagplejen. Det blev foreslået, at arrangere studieture for kommunens medarbejdere, så de
kunne lære området at kende. Lokalrådet blev også opfordret til at få undersøgt, hvor
mange arbejdspladser, der rent faktisk findes i Præstø.
Endelig blev det påpeget, at der savnes et reelt turistbureau, som kunne betjene turister,
også uden for normale åbningstider.
Dirigenten konkluderede, at der var en levende interesse for byen og sluttede
generalforsamlingen med at give ordet til Lokalrådets formand.
Henny Jørgensen takkede dirigenten og deltagerne for en positiv og inspirerende debat og
det store engagement og erindrede om Lokalrådets næste møde den 7. maj kl 19 i Bio
Bernhard.

