PRÆSTØ LOKALRÅD.

Referat af bestyrelsesmødet den4 december 2013

1) Henriks 2. oplæg til L.U.P., Forsøgt at skaffe tal på hvor mange arbejdspladser vi har i Præstø
Lokalområde. Kommunen kan ikke hjælpe, den statistik der findes, viser ikke tallene fra
lokalområderne. C.V.R. listen kan muligvis bruges til at komme nærmere, Henrik og Jens arbejder
videre med det. Vi skal orientere: Erhvervsforeninger, alle de foreninger vi kender i området. Sende
til dem vi kender mail på, med link til hjemmesiden Stormødet om L.U.P. efter nytår.
2) Fjordgården: det er meget begrænset hvordan og hvor meget huset kan ombygges, p.g.a.
byggemetoden. Alligevel mener vi, at der er brug for pladserne til ældre fra Præstø. Det nye
multicenter er bygget specielt til demente, som vil komme fra hele kommunen, men der er ikke én
plads mere end på Fjordgården. Absurd i betragtning i at kommune nedlægger skole i henhold til
statistik, men åbenbart ikke er opmærksom på, at de mange ældre borgere også bliver ældre.
Et oplagt emne at drøfte med Heino, ved et politikermøde i januar. Jens sender invitation til den 7.
eller 21. januar.
2013 er der 273 borgere i vores område på 80 – 99 år, 2020 er der 356, 2026 er der 444.
Henny undersøger om der er planer for udbygning, af kapacitet.
3) Roklub m.m.: Vi afventer roklubbens bestyrelsesmøde den 12. dec. Vi må se om roklubben vælger
at udbygge eget klubhus, som deres projekt. Her skal Lokalrådet kun være hjælpende på sidelinjen.
Er de interesseret i et samlet arbejde for hele strækningen Nysø krog til og med stranden, skal vi
14. januar 2014 afholde stormøde, i Bio Bernhard (Henny undersøger), alle høringsberettigede og
andre interesserede skal indbydes. Et stort projekt, som kan udføres i mindre etaper.
Der vil blive brug for konsulent til at styre processen, emner blev drøftet. Præstøbaserede
Infoturum er bragt i forslag. DGI er også en mulighed.

4) Politikermøder: Vi har ikke fået respons fra de partier Jens skrev til før valget.
5) Stort møde om L.U.P. aftales efter nytår.
6) Økonomi: vi har 9.775 kr. på kontoen.
7) Diverse møder: Henny deltager 13.12.2013, reception for Henrik Holmer, vin til ca. 100 kr.
Buskørsel i 2015, møde den 8. januar, Præstø Lokalråd deltager. Møde om folkeskolens brug af
frivillige, vi deltager ikke. Bosætningsmødet den 14./1 kan vi heller ikke, Henny sender afbud.
Henny deltager i landsbyforum formandsmøde den 15.1. 2014.
8) Vordingborg kommunes parkeringsreglement er umulige at overholde visse steder i Præstø. Hvis de
hvide streger ikke må overskrides, kan en bil ikke komme gennem, når der er parkeret over for
hinanden. Henrik kigger på det.

Bent og Henny

