PRÆSTØ LOKALRÅD.

Referat bestyrelsesmøde den 5. februar 2013
Punkt 1, opsamling og orientering:
8. klasserne 15/1: Henriks referat af mødet er sendt. Film den 13. 3. 13 kl. 16. Der åbnes 15.30. Bent,
Henrik og Henny tager imod, sammen med Bernhard, rabatbilletter, værdi 20 kr., omdeles på skolen
8. klasserne: Henny skriver et brev til Per Larsen om både tandpleje og manglende busforbindelser.
Trafiksikkerhedsplanen 16/1: er sendt, HJ undersøger om den redigeres, eller fremsendes til politikerne.
Vores forslag vil måske skabe debat, vdr. Brandmændenes hastighed. Kan ses på Lokalrådets hjemmeside.
Busbetjening 21/1: Henrik deltog i møde, hans høringssvar er videresendt til Bo Kuno Christensen, det
videresendes uredigeret til politikerne. Efter DIALOGMØDERNE prøver vi at invitere ”nabo lokalråd” til
fællesmøde.
Skøjtebane: Frivillige brandmænd og Håndværkergården skal have en påskønnelse for deres store indsats.
Brandmændene en GPS, via Kurt Johansen, Håndværkergården, pølser til grill efter ønske. Skøjtebane er
foreslået etableret på det grønne stykke syd for administrationen, nord for biblioteket. Bliver del af vores
forslag til GRØN UDVIKLING.
Frivillig møde 17/1: Bent og Henny deltog i det sidste af en række møder. Spørgeskema til 500 besvaret af
280, gennemgået, storkommunen har mange foreninger og frivillige. Kommunen vil gerne hjælpe? men det
går vist fint uden indblanding. Birdie house i Vordingborg, egentlig for alle unge, men busbilletter og tider
gør det faktisk umuligt for unge i Præstø.
Nærdemokratimodellen: Drøftet med de øvrige Lokalråd på møde i Præstø den 8./1. På det Administrative
stormøde den 14/1, deltog Henrik og Henny, forvaltningens forslag blev debatteret, især ønsker
lokalrådene at bevare det årlige tilskud til arbejdet på 18.000 kr.
Borgermøde 29/1: Mødet var pænt besøgt, god stemning. HJ var referent for Naturområder, notater sendt
til GRØN UDVIKLING, indgår ellers i Lokalplan for bymidten. Referat af mødet kommet på kommunens
hjemmeside.

Grønudviklingsplan 30/1: Bent og Henny deltog, i møde med Flemming Kruse. Kommunen har fået tildelt 2
milliarder til Klima tilpasning. Langs Tubæk vandopsamlingssøer, og på Engen skal der laves snoet forløb og
pumpe ved Østerbro. Præstøs andre grønne områder blev diskuteret, de fremførte ønsker fra tidligere
møder var indarbejdet, og flere ideer ønsker blev tilføjet. Positivt. Vi har nu til 1. marts til yderligere
kommentarer.
Glassamling, Hebsgård: Henny refererer fra mødet den 5.2. referatet videresendes, når det foreligger.
Arbejdsgruppen er ved at udarbejde prospekt til fonds søgning. Lokalrådet skal sammen med Kunstforening
og Bevaringsforening etablere venneforening, herom senere. Arbejdsgruppen foreslår navnet:
”Støberihallerne Præstø”, KunsthalGLAS.
Kommende møder:
5. marts Dialogmødet, mødet afholdes i Cafeen på Abildhøjskolen kl. 19 til 21.30.
Forslag til emner:
1)
2)
3)
4)
5)

Hvem er det der bestemmer når det kommer til stykket?
Bustrafik /kollektiv transport.
Shoppingcenter og Rådhusbyggeri.
Trafik sikkerhedsplan.
Er Vordingborg by det samme som Vordingborg Kommune?

19. marts: Møde med foreningerne, hvor vi via den adresseliste Lokalrådet har fået, inviterer til
samarbejde, om en fælles folder. På dette møde ser vi også på velkomstfolderen.
Efter dialogmødet, inviterer vi nabo lokalrådene, for at drøfte fælles interesser og evt. fælles indsats.
Det ordinære Lokalrådsmøde den 5. marts er aflyst, idet det falder sammen med Dialogmødet.
2. april: alm. Lokalrådsmøde kl.19 i Bio Bernhard baglokale, stuen.
9. april: Lokalrådets Generalforsamling kl. 19 i Bio Bernhards baghus, 1. sal.
Annoncering: Vi kan få ½ sides med farver for 2900 kr. i ugeavisen, en kvart side koster 1600kr.
L.U.P.: Vi har materiale til at skrive vision, det bliver næste store opgave.

Bent og Henny

