
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD  

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 3. FEBRUAR 2015.    
 

Tilstede: Ruth Kristiansen, Inge Richoff, Lotte Rasmussen, Karen Margrethe Olesen, Bent 

Andersen, Ralf Mortensen, Henrik Reiche og Henny Jørgensen.  Afbud fra Rasmus Evind 

1) Fremmødte borgere høres først. 

Intet. 

 

2) Planlægning af dialogmødet. 

17. februar 2015. Annonce i ugebladet den 3. og smal den 10., denne tekst bruges til at 

invitere politikere. Pressemeddelelse Til Ugebladet. Skriv og send oplæg til ”Sjællandske” 

(henny) 

Bent laver plakater, Lotte lægger på facebook. Emner: vi forholder os til Visionsplanen frem 

til 2030, desuden: hvad bruger i vores høringssvar til? Fjordgården, turisme, fortove, 

havnefront, vedligehold/forskønnelse, kunstgræsbane,  

Referent: Lotte, ordstyrer: Henny spørger Jens.  

Vi serverer øl og vand. Bestyrelsen mødes 18.30 

 

3) Planlægning af generalforsamlingen. 

11. marts 2015:  Præstø Forum inviteres, plakater og hjemmeside. Smal annonce i 

Ugebladet.  Bent kontakter Karin Holland Horsens kommune om at medvirke på Skype. 

Ordstyrer Jens S. eller John K.  Lotte er klar med regnskab og budget. 

 

4) Helhedsplan og forskønnelsespulje. 

Karen Margrethe og henny har afsendt ansøgning om at frigive de i budgettet afsatte 

penge, til forskønnelse af Præstø. Planen følger tidligere forslag fra Lokalrådet. 

 

 



 

 

Benyttede os af først ansøgningsfrist den 2.2.2015. trods anbefaling fra ”Stormødet” om at 

vente til senere. Da næste dato ikke er fastsat, ville vi let komme så langt hen på året, at 

træerne ikke kunne plantes før eftersommer 2016. Emnet affødte igen debat om, hvad den 

kommunale opgave er i forhold til vedligehold af byen. Det er utopi at et par borgere skal 

påtage sig ansvar for at passe nyplantede træer.   

Helhedsplanen: vi har haft endnu et møde, hvor vi havde fået formanden fra 

idrætsforeningen til at deltage. Gruppen er yderligere udvidet ved at Rasmus nu som 

turistmand, Lisbeth Hebo repræsenterer handelsstandsforeningen, Ejeren af det røde 

pakhus Christian kom også og desuden en borger Charlotte. På mødet talte vi om 

Antonihøjen, som de fleste deltagere tilsyneladende synes kun bør bebygges mod syd, 

toppen og Røde Led vej siden holdes fri, som unik indkørsel, med mange muligheder for 

rekreative oplevelser. Vibeke de Neergaard annoncerede :BORGERMØDE OM PLANEN DEN 

3. MARTS. 

 

5) Stisystem og skilte. 

Ruth refererede hendes og Inge møde med Jette Stauner. De oplever stor velvillighed, og 

begejstring for projektet, med at etablere/genetablere et stisystem som faktisk kan blive 

en oplevelses tur på cykel eller til fods, rundt om byen, med fine naturoplevelser, og 

trafiksikkerhed. Igen den nedslående meddelelse om, at borgerne selv skal tegne og 

planlægge skaffe penge, udføre og vedligeholde.  Vi har nu kort materiale, Inge og Ruth og 

Lotte, fortsætter sammen med Karen Margrethe Olsen, som tilbød at indtræde i gruppen. 

 

6) Revision af LUP. 

Vi mener at vores LUP er helt up to date, som den er. Vi har netop skrevet den med emner 

der kan beskrives uddybende, når sager tages op. 

 

7) Trafikbestilling. 

Ruth og Bent deltog i mødet den 29. januar, der var ikke lagt op til ændringer i den 

nuværende busplan. Dog er det vedtaget at skolebusser kan benyttes af andre borgere 

efter særlige regler. Skolebussen kører fremover kun til Abildhøj skolen, så børnene til 

Klosternakken, må gå den lange vej. Stoppestedet ved Rosagervej blev omtalt og beskrevet 

som uhyre farligt.  Bussen via Kalvehave Præstø Lundby, som lokalrådene fik bevaret sidste 

år, kører videre, men der er ikke stor belægning, så et øget passagertal vil styrke 

muligheden for at beholde den. 

 

 

 

 



 

 

8) Hjemmeside.  

Rasmus ikke til stede, men han har senere oplyst, at den nye redaktør er i gang. 

 

9) Adresseliste til foreninger m.m. 

Vi mener at de er a`jour som de er nu. 

 

10) Administrativt stormøde. 

”organiseret spild af tid”  ” kommunaldirektøren tog mødet ” ”spørgere blev jordet” 

VI er blevet bedt om et evaluering af mødet, Henrik kaster sig over det, seneste frist til den 

25. marts, samtidig med besvarelsesskemaet efter Dialogmødet. 

 

11) Eventuelt. 

Apotek lukning drøftet, dybt utilfredsstillende at de mindre byer i den grad udsultes. Vi har 

ingen direkte kontakt til folketinget, hvor beslutningen tages, men vi bør give vores 

utilfredshed til kende. 

En avisartikel omtaler at kommunen vil sælge forsamlingshuse til hvem som helst. Dog 

mener formanden Eva Sommer,” at vi bliver mere glade hvis vi selv ejer dem” en udtalelse 

om ansvar, som sikkert er relevant i en børnehave. Det er med dyb undren at vi ser Bio 

Bernhards Baghus nævnt i den sammenhæng. Det har aldrig været et forsamlingshus, med 

mulighed for at leje ud og tjene penge. Henny har kontakt til Jesper Kjærulf, og Bio 

Bernhards formand Anker. 

Fælles møde med Stege og Vordingborg i Vordingborg, Henrik Henny og Bent deltager, 

Bent kører. 

Henrik og Henny deltager den 4. i møde med DGI og Fritid ved vandet gruppen. Aftalen 

med DGI er på plads, og arbejdet med at inddrage borgere starter, ledet og planlagt af  

DGI. og lokalrådet, som er projektets ejer. 

 

Bent og Henny 

 


