PRÆSTØ LOKALRÅD.

Referat af Lokalrådsmødet den 4. december 2012
Deltagere: Henny Jørgensen (formand), Bent Andersen, Jens Sohl Jensen,
Henrik Reiche.
1) Det åbne møde:
Henvendelse til Bio Bernhard om unge: Bio Bernhard vil gerne være vært for en
ungdomscafé, hvis eksempelvis slagter kan levere sandwich o.l. Foreslår i første
omgang at lave en månedlig filmcafé, men ser helst at Lokalrådet driver processen
med at få startet initiativet op. Lokalrådet skriver nu til 8. klasse-repræsentanterne og
inviterer til møde om mulighederne (Jens skriver udkast).
Henvendelse til skoletandlæge: Lokalrådet har fået svar på henvendelse fra
skoletandklinikken, som fastslår at klinikbesøg er tilrettelagt optimalt. Det er det
muligvis også, men måske ikke for børnene. Problemets omfang tages op med 8.
klasserne for at Lokalrådet kan vurdere omfanget.
Henvendelse om bus (ungdomsklub, ungdomscafé mv.): Lokalrådet har kontaktet
forvaltningen om mulighederne, men endnu ikke noget svar. Da Lokalrådet lige har
modtaget orientering om særlig pulje til eksperimenter med transportformer på landet,
kunne der måske skabes et særligt ”Præstø kultur- og ungdomsbus” – projekt, men vi
skal vide, hvor stort problemet er. Punktet medtages til mødet med 8. klasserne.
Skilte ved indkørsel til Præstø: Allerslev-Beldringe Lokalråd har sat sagen i bero,
hvorfor vi vælger at gå videre med den billigere løsning, hvor ”I Præstø” tilføjes på
skiltene.
Borgermøde om lokalplan for bymidten: Det forventes at blive den 29. januar.
Formanden orienterede videre om at der planlægges møde for lokalrådsformændene
den 16. januar, men ændres måske til 8. januar. Mødet afholdes i Præstø og lokalrådet
er vært.

Der er indkaldt til administrativt stormøde forud for dialogmøderne den 14. januar. Det
første punkt på dagsordenen er orientering om Vordingborg bymidte. Lokalrådet skriver
og anmoder om at dette punkt udgår til fordel for mere tid til diskussion af
nærdemokratimodellen.
2) Kontakt til og møde med foreninger og frivillige: Mødet blev fastlagt til 19/3, hvor
der laves en interessant dagsorden, gerne med en oplæg fra en spændende person.
Lokalrådet præsenterer sig selv og de opgaver vi arbejder med. Foreningerne kontaktes
via foreninger registreret på præstø.nu.
3) Velkomstfolder, Præstø folder: Kaj Christiansen har meddelt, at han gerne
udarbejder tekst til det historiske afsnit. Jens skriver nu til nytilflytterne om input til savnede
informationer ved tilflytningen. Layout kan laves af lokal ressource. Det skal undersøges,
om der kan opnås lokal støtte til eksempelvis velkomstkurv ved indflytningen.
4) Dialogmøde 5. marts 2013: Vi skal finde emner til mødet. Skal der være et tema? Da
det er valgår enedes man om at emner godt kan være provokerende. Jens Sohl Jensen
gjorde Lokalrådet opmærksom på, at han har valgt at opstille til kommunalvalget og
forespurgte om Lokalrådet så et habilitetsproblem i dette. Lokalrådet konstaterede at der
ikke er noget habilitetsproblem i kandidaturen, men at man selvfølgelig ikke kan sidde i
lokalrådet som valgt byrådsmedlem.
5) Dagsordener og annoncering: Punktet omhandlede særligt lokalrådets
generalforsamling, som forventes afholdt uge 14 eller 15. Det overvejes at lave
gadekampagne ca. 14 dage før.
6) Eventuelt: Intet.
Henrik

