PRÆSTØ LOKALRÅD.

Bestyrelsesmøde den 1. april 2014, Bio Bernhards Baghus.
Tilstede: Jens Sohl, Bent Andersen, Lotte Rasmussen, Rene Sørensen (lokalrådets repræsentant i Skilte og
Facaderådet), Inge Richoff, Henrik Reiche, Henny Jørgensen.
1) Evt. fremmødte borgere høres først:
Ingen fremmødte.
2) Thomas Petersen. Måtte sende afbud.
3) Jens ønsker ikke at genopstille, hvad gør vi? Jens er indvalgt i sejlklubbens bestyrelse, men vil
fortsat gerne være med ved specifikke opgaver i lokalrådet. Vi drøftede en model for bedre
samarbejde, hvor eksempelvis Jens (eller anden fra sejlklubben) deltog som repræsentant i et
større forum, med tilknytning til lokalrådet, for gensidig inspiration. Jens påtager sig at bestyre
hjemmesiden, indtil vi måske kan finde anden løsning. Herunder drøftede vi andre muligheder for
kommunikation, bl. a. byweb. Maillister stadig vigtig, Facebook kunne være mulighed.
4) Nyt fra projektgrupper:
Lokalplan, facade og skilteudvalg. Nettobygningen er i spil igen, lokalplanen siger at den bygningen
skal være Engelsk rød, som pladsens pakhuse. Ny ejer ønsker at male bygningen gul. Rene
Sørensen, lokalrådets repræsentant i Skilte og facade rådet, refererer at de satte røde fasrver
virkede meget voldsomt, og at huset med sit røde tag, sandsynligvis vil blive bedre med gule
vægge. Sagen er ikke afgjort.
”Vand og Fritid” har holdt flere møder, rollerne er fordelt (til dels) og forskellige opgaver
påbegyndt. For eksempel er der kontakt til kommunen om støtte fra LUP midlerne. Man er i gang
med at undersøge hvilket firma, der skal rådgive på projektet. Gruppens næste møde den 14. april.
Unge gruppen. Møde i Bio Bernhard med 8.klasser og Tine Madelung resulterede i foreløbig 2
filmbestillinger, 9.4. og? Vi forsøger at holde liv i gruppen, de unge vil meget gerne have lokaler i

byen, i stedet for på !”Spangen” . Bent og Henny deltog ugen efter (uopfordret) i kommunens
visionsmøde med de unge på Spangen, ca. 30 unge fremmødt, trods mangelfuld annoncering fra
kommunen. Mødet var tamt, oplægget ikke relevant for aldersgruppen. Vi forsøger at holde
kontakt/liv i gruppen, Tine Madelung har valgt at skifte til ”Klosternakke skolen” , vi håber
samarbejdet vil fortsætte.

Turisme. Birgitte Escherich, Præstø Mad Marked, har indkaldt mindre kreds til arbejde for
Branding af Præstø, mødet er afholdt. Ide listen fra dette møde er fyldig og svarer til mange af de
emner vi tidligere har drøftet i Lokalrådet, og vil være en god inspiration i en eventuel fremtidig
arbejdsgruppe om turisme (hvis den skal hedde det?) Alternativt kan vi tilslutte os den eksisterende
(?) gruppe. På generalforsamlingen vil det i forhold til vores LUP, være et af de områder der kan
etableres arbejdsgruppe om.
Udvidelse af Lokalrådet. Bestyrelsen kan være på max 10 personer (ifølge vedtægter), men der er
ingen grænser for hvor mange der kan være del af det arbejde der sættes gang i vores regi. Vi vil
tilstræbe at få mailliste til foreninger og interessegrupper, så vi hurtigt kan informere og indkalde
møder. Desuden vil vi holde store møder, det første 1. oktober(foreløbig dato), for alle aktive med
relation til Lokalrådet. Ide få hjælp til at gøre mødet levende og morsomt.
Røde Led, Jesper Kjærulf har henvendt sig, om ideer for anderledes brug af bygningen, som er i
meget dårlig forfatning. Henny Talte med pottemager Lillian Jensen, som ikke mener der kan
produceres så man kan leve af det, ovnen trænger, som det andet, til renovering.
5) Generalforsamling:
Henny har et problem med, at flere af de ting vi arbejdede med i2013 blev drøftet på
generalforsamlingen 2013, idet det var aktuelle emner. Formandsberetningen skal i år gøres kort,
uden for mange detaljer, så vi får mest mulig tid til LUP og det fremtidige arbejde.
Lotte fremlægger regnskab og budget, og når valg til bestyrelsen er overstået, fremlægger Henrik
vores LUP. Herefter tager vi fat på fremtidens muligheder med de fremmødte.
Der er sparet på annonceringen, kun en smal i ”Ugeavisen”. Desuden har henny indsendt tekst til
omtale, bragt i ”Sjællandske” og ”Ugeavisen.
Aftale næsten på plads med Bio Bernhards frivillige. Vi mødes 18.15. i Bio, bruger Bios projektor.

6) EVt.:
Lokalrådet (bestyrelsen) skal i det kommende år, samle op på alle henvendelser, hvad er sket?
Eller hvornår sker det.

