
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 4. DEC. 2014. 

 

Deltagere: Rene Sørensen, Rasmus Evind, Bent Andersen Henrik Reiche, Inge Richoff, Ruth 

Christiansen, Henny Jørgensen.   Afbud: Lotte Rasmussen. 

DAGSORDEN: 

1) Fremmødte borgere høres først: 

intet 

2) Facaderådets arbejde (Rene Sørensen): 

Rene redegjorde for facaderådets nye vejledning, som er udarbejdet i forløbet med 

Lokalplanen. Lokalplanen beskriver mange forhold og skal følges. Facaderådet er 

rådgivende overfor kommunen, som træffer afgørelsen. Lokalrådet og andre må gerne 

være ”øjne” for Facaderådet. Den nye lokalplan rummer mange vigtige oplysninger, om 

vores by og huse. Det er vigtigt at mange får kendskab til denne viden, i det nye år, vil 

lokalrådet tage fat på den velkomstfolder, med oplysning om f.eks. lokalplanen, som vi har 

talt om før. 

3) Pulje til Forskønnelse af Præstø. (K.M.O. har skrevet oplæg.): 

Der blev i budget 2015 afsat penge til forskønnelse af Præstø. Oplægget er helt i tråd med 

lokalrådets tidligere anbefalinger i ”grøn plan” m.m. så vi kan bruge det som rettesnor. 

4) Stisystem (Ruth): 

Inge, Lotte og Ruth har indtegnet cykel- og vandrestier på kort over vores område, i 

samarbejde med Jette Stauner. Nogle stier til andre lokalområder er indtegnet og del af 

planen om udvikling. Henny kopiere kortet, deler ud til bestyrelsen, som så alle prøver at 

finde de svært fremkommelige steder, der trænger til pleje og vedligehold, Til næste 

møde. 

 

 



 

 

5) Præstø Forum, hvordan kommer vi videre: 

Vi forsøger at sende høringsmateriale om 10. klasser ud til hele listen, vi har frist den 23. 

januar, så indlæg skal lokalrådet have inden den 10. januar. 

 

6) Vores hjemmeside, vi har brug for opdatering og en redaktør. 

Rasmus kender en mand (Svend) som han vil kontakte, og undersøge om Svend vil være 

redaktør på siden. Hvis ikke går vi til Præstø Forum. 

 

7) Administrativt Stormøde, herunder sidste lokalrådsformandsmøde: 

Landsbyforums sidste møde, orienterede sekretariatet om, at forløbet om ”grønne planer” 

forløbet havde været højst utilfredsstillende. En henvendelse er sendt til kommunen. H.J. 

fremlagde i landsbyforum, at vi havde talt om at et emne på stormødet skulle være ” hvad 

bruger I vores henvendelser og høringssvar til?” (kort fortalt). Bestyrelsen godkendte, at 

H.J. laver et oplæg. 

8) SIDEN SIDST opfølgning og orientering: 

 

”Konference om det gode ældre liv, skal vi tage et helt møde om det?”: 

Deltagerne afventer et fyldigt referat fra konferencen. Vi drøfter muligheden for at høre 

mere om de mange gode ideer, evt. invitere Karin Holland fra Horsenskommune som 

oplægholder. Dialogmødet er måske ikke det bedste, vi har kun 2 timer, og på det møde 

skal borgere møde deres politikere. 

 

”Fritid ved Vandet”: 

I Arbejdsgruppens sidste møde deltog Henrik og Henny, der er kommet et oplæg fra DGI, 

som blev drøftet på mødet, arbejdsgruppen laver svar med forslag og spørgsmål, til et 

fortsat samarbejde. Forslag til det 1. møde til januar. Sponsorgruppen har fået tilsagn om 

støtte, som nærmer sig beløbet fra LUP midlerne. 

 

”Helhedsplan for Præstø”, her kan vi bruge vores PF- liste, Sidste møde var udflugt til 

Stege, Henrik og Henny havde i gruppen bedt om, at idrætsforeningerne blev 

repræsenteret.  Vibeke(arkitekt og ansvarshavende) havde så inviteret 

gymnastikforeningens formand, vi havde håbet på at udendørs sportsgrenene var blevet 

indbudt.  Vi kan bruge vores foreningsliste til at orientere de øvrige klubber, og hvis de 

reagere, fremlægge deres ønsker. 

 

”Mødelokaler”: 

Lokalrådet har bestilt de 4 rum på multicenteret, vel vidende at de ikke er velegnede, til 

 



 

 

Dialogmødet i februar. Ide til det nye år: vi forsøger at skabe dialog om lokaler med 

foreninger, og ”musikudbydere” f. eks. 

 

”møde med Handelsstandsforeningen”: 

Bent Rasmus og Henny deltog i mødet, hvor vi fik fortalt om hver vores funktioner. 

Lokalrådet(s bestyrelse) kan ikke påtage sig at være ”frivillig korps”, men vil meget gerne 

være formidler, til de foreninger og andet vi har adresse til. Ideen om at have en gruppe 

man samlet kan henvende sig til, synes god. Det blev også påpeget, at det at bruge 

idrætsforeninger, og lade dem tjene lidt til deres klub var vigtigt. En væsentlig kultur i det 

danske frivillige foreningsarbejde, som vi bør inddrage unge i. Den debat er ikke slut. 

 

”møde med citymaneger”: 

Det sidste møde var stadig de reklameskilte, som især STARS er interesseret i, skal købes og 

hænges op. Jesper Møller har sagt op, så vi får  

Se hvad der sker. 

 

”kommende møder” 

Der er reserveret mødelokaler frem til juni med. 

 

9) Evt.  

Intet. 

 

Reff. Bent og Henny 

 


