Generalforsamling, Præstø Lokalråd, tirsdag den 8.4.2014, kl. 19.00 i Bio Bernhard.
Formanden, Henny Jørgensen (HJ), bød vedkommen.
Til dirigent blev valgt: Ralf Mortensen. (RM)
Formandens beretning:
Kort beretning. Henrik Reiche (HR) fremlægger LUP’ en. Alle lokalråd skal lave LUP.
Beskrivelse af medlemsmøder i Baghuset af Bio Bernhard.
Nærdemokratimodellen er ændret lidt: Lokalrådet høres, men nu forhøring inden politisk behandling.
Politikerne/embedsmændene ved for lidt om Præstø ind i mellem. Lokalrådet er glad for forhøringen.
Flere høringssvar tager meget tid.
Vi vil følge op i 2014, da der er flere løse ender.
Ikke ligegyldigt vi er her
Kr. 1 mill til at søge.
Lokalrådet har også indkaldt foreningerne.
Spørgsmål fra salen:
Karen Margrethe Olsen (KMO): Er der et forslag til sted for de unge?
Henny Jørgensen (HJ): Brænderitorvet/Gl. Brandværnsmuseum til ungdomshus.
Hockey etc. skal udenfor.
Til mødet for de unge, som kommunen holdt var deltagerne meget unge, max. 9. kl. oplægget fra
kommunen var for de som var ældre. De unge har ytret sig og det er synd de ikke høres, da deres
argumenter er meget fornuftige.
Der søges nogle mennesker til at hjælpe dem videre.
RM: Lidt som BirdHouse i Vordingborg; selvstyrende men under ledelse.
HJ: Vordingborg har den fordel, at de har bl.a. et gymnasium til at hjælpe på stedet.
XX: Er det et UngdomsHus eller en UngdomsKlub?
HJ: Ungdomsklubben som mødested kan sagtens ligge centralt i byen, men kan åbne tidligere, måske….
Dorte Palm (DP): Børn/unge som kommer hjem fra skole udenbys mangler stadig muligheder for dem.
Super idé at Brandværnsbygningen bruges, da de unge mangler muligheder.
HJ: Kommunens møde var til andre/ældre unge. Lokalrådet har opfordret de unge til at bruge/hjælpe med
PakHus8 eller Bernhard til noget med de unge.
DP: Unge + unge/børn, da begge grupper mangler sted.
RM: Når det nye MultiCenter åbner, skulle alle kunne mødes dér. Så må vi se.
DP: De unge mangler plads til ”støj”. Dette kan ikke passes ind med ældre borgere, som skal have fred.
HJ: Kommunen skal tilskyndes til at gøre noget.
Bent Andersen (BA): Ungdomsråd skal oprettes dækkende hele kommunen. De unge er svære at samle for
at lære om demokrati. De unge er dog stolt over at blive hørt, så er det synd de 2 politikere, de var med til
ungemødet, udtaler som meget politisk. De taler ikke de unges sprog.
HJ: De unge skal støttes.
Jørgen Damø (JD): Der skal genoplives aktiv ungdomsklub, ikke på ”plejecenteret”, de unge skal udfolde sig
et andet sted, som passer meget bedre til det.
RM: Formanden nævnte Trafik?!
JD: God oplysning om at Lundby-bussen kører som bybus i Præstø. Dette skal ud kommunikeres.
John Kreiner (JK): Trafikforhold tales der tilbagevendende om.
Rene Sørensen (RS): Det skal være hyggeligt at køre igennem byen.
HJ: Høringssvar om trafik, som er en løs ende. Vi blev indkaldt til møde, hvor vi skulle prioritere de 5
øverste. Prioriteringen var Adelgade/Hestehavevej/Lindevej + skilt i Bårse.
Der blev ikke prioriteret noget i Præstø, da det blev prioriteret endeligt. De vi ville have blev til noget var en
inddeling: Kernen i Præstø bliver 30 km zone. Ring udenom bliver 40 km zone og tungtrafik ledes udenom.
JK: Mange møder tidligere, Cowi-oplæg, er det kommet videre?
HJ: Tja, det er kommet andet konsulentfirma med nyt oplæg…..
Jens Sohl Jensen (JS): Det er ok at kritisere lokalrådet at vi ikke er gode nok til at holde fast. Vi skal være
bedre til at tage f. ex. 25 punkter og holde politikkerne op på dette. Der er nemlig rigtig gode ting på
bordet, men vi er ikke nok til at holde fokus. Vi mangler folk/grupper til dette arbejde.

”Putte”: Hvorfor ikke ensretning af Adelgade?
Henrik Reiche (HR): Den løsning kommunen havde forslået i oplægget var en meget dyr ordning. Vores
forslag var skiltning, altså meget billigere. Kræver alene lidt dispensation.
HJ: Hugo Højgaard har gennemgået det og er enig i vores forslag.
JK: Grundlæggende enig, men når vi har møder med politikkerne, så sker der intet. Der mangler tillid.
JS: Ja, tydeligt manglende tillid. Deres udfordring er at der mangler midler, men vi bør fortsætte med at
finde muligheder. Hvorfor har vi ikke holdt fast? Ja, sådan er der bare. Der mangler folk til at holde fast. Vi
skal gøre det ok, at være i Lokalrådet.
Rasmus Evind (RS): Vores byråd burde inviteres da der er mange nye/unge politikkere. Her er muligheden
for at påvirke positivt. De kender ikke tidligere ”synder”
HJ: Vi har talt om en byvandring kombineret med møde. Vi er forbi tidligere ”synder”, vi er videre.
RM: God debat til beretningen. Den er hermed godkendt.
RM: Lokalrådet er værter ved lidt forfriskninger, i 20 min.s Pause.
Lotte Rasmussen, kasserer: Regnskab fremlagt: Mindre underskud. Annoncer dyre, mange møder. Søgt og
modtaget tilskud til 2 bænke, som sammenlægningen af 2 kredse af Socialdemokratiet har givet, kr.
10.000,- De 2 bænke er opstillet ved Næbvej/Christinelundsvej, og overfor Hallen vendt mod 4H Gårdens
fold, så man kan sidde og se på hestene.
Budget: Budgetteret med et mindre underskud, men det vil formentlig ikke ske, da vi vil følge nøje med og
passe på pengene.
RM: Så er der valg til bestyrelsen. Der kan være op til 10 i bestyrelsen. Der kommer oplæg til grupper,
senere. Jeg vil lige reklamere for det nye udhængsskab i Bio Bernhard, så vinduerne ikke overdækkes. Dette
publiceres også i Sydsjællandske Tidende.
Henrik Reiche genopstiller, og vælges.
Jens Sohl Jensen genopstiller ikke.
Man tager 2 år i bestyrelsen.
Henny Jørgensen/Bent Andersen/Ruth Christiansen/Lotte Rasmussen valgt i 2013.
Jens Sohl Jensen træder ud af tidsnød. Alle de ting for sejlklubben + Præstø Privat Skoletager meget tid.
Derfor træder han ud, men hjælper stadig til med hjemmeside etc. Aktiv i Fritid ved vandet. Jens håber
meget at nogle vil træde ind! Det er meget vigtigt også stort behov for flere hænder. Der er alene
forpligtigelse til at melde fra til møderne, intet andet. Det at man er aktiv i Lokalrådet, giver mange
muligheder.
Rasmus Evind tager en tjans. Inge Reichoff, Rene Sørensen og Carsten Christensen, ligedan.
Mulige interessegrupper:
Pause: 20.00 til 20.15, først.
HR: Fremlægger LUP.
HR: Indsatsen for Å´en skal fremmes. MadMarked har lavet et møde om markedsføring af Præstø. Dette er
rigtig gode initiativer, men forenet er vi stærkere!!
HJ: Vi taler om, at man finder hinanden, lidt som et kulturelt samråd, så man ikke overlapper hinanden og
derved er mere en homogen gruppe. F. eks et tiltag rettet mod tilflyttere; Hvad kan man i Præstø?
JK: LUP-overskrift viser noget om havnen. Hvad gøres for at bevare? Så den ikke ”standardiseres”?
HJ: Ikke noget at gøre mod kommunen. Projekt Fritid ved Vandet kan få noget rigtig godt ud af det.
JS: Spørgsmål til lokalrådet kan stilles, men hvad kunne ”jeg” selv have gjort? Deltaget i fora i
byplanlægningen. Engageret sig i Fritid ved Vandet, hvor der er opstået en styregruppe, som er bredt
funderet, og som beskæftiger sig med, fra Nysø-krogen til Frederiksminde. Men inderhavnen?
JK: Historisk miljø, kombineret med kommunens rolle i havnen. Hvad kan der komme til at ske dér?
Bevaringsværdige bygninger/broer etc.
JS: Skal følge lokalplanen. Kæmpetab, servicemæssigt, men det går ikke ud over miljø og bygninger.
JK: Styres fra kommune-driften!
HJ: Vi skal være grundige og gøre indsigelser. Der var pludseligt kommet 4 boliger – de er taget ud igen
efter lokalrådets protester. Indføjet byggeregler, med op til 6 meter i Dambæks Have. Der er sat stort

spørgsmål til det. Gruppen kan foreslå ensartethed, åbent og imødekommende. Bevarer skønheden
rekreativt. Off.høring/forhøring kan påklages. Vi har ingen kompetencer til veto, vi må lære at leve med
det.
HR: Hvilken vægt har LUP’ en? Planen løser ingen problemer, men vi prøver politik af. Ingen klare
tilkendegivelser til LUP’ en men vi er blevet bedt om at lave den. Det vi vil bruge den til er afvejning af
forslag, passer det til LUP? Vil politikkerne noget der er direkte imod LUP?!
JK: Politisk narresut = Lokalrådet. Sker det samme som med havnen?!
JS: Lad os invitere de nyvalgte politikkere til Præstø. Lad os prøve dem af. Man oplever ikke Lokalrådets
udvikling før man sidder i det. Lad os drøfte med politikkerne de 4 emner, og så kan det måske rykke….. ?!?
RE: Flot arbejde! Noget man kan bide fast i. Kommunen vælger, der er forhandlinger med Søsportcentret og
kommunen. Der slækkes på serviceniveauet men det går desværre den vej. Stil fortsat kritiske spørgsmål og
fortsæt trykket.
JS: Maritimt Center i Svendborg, primært for bevaringsværdige skibe, museer etc. Hvordan kan det tilpasses
Præstø, så vi kan styre udviklingen af Præstø Havn?
JK: Attraktivt at gøre Præstø til ”hjemhavn”. Vi skal fremover sammenlignes med 10-11 andre havne. Det er
et tilbageskridt. Kommunen gør som de vil. Håber Lokalrådet kan gøre noget, for kommunen stikker
narresut ud.
HJ: Vi har oplevelsen af at serviceniveauet sænkes. Vi bliver som Vordingborg by, men ringere end vi er vant
til. Vi kan vælge den holdning, narresut eller ej, men jo bedre vi kan formulere vores ønsker, jo bedre kan vi
trykke politikkerne. Derfor behøver vi flere kræfter.
JK: Opfattelsen er: Vi lytter, men vi bestemmer.
Inge Reichoff (JR): Jeg er tilflytter, men vi skal ikke lade os trampe på. Har fået en fantastisk modtagelse. Ny
ind, nu skal der gøres noget. Ikke de gamle historier.
BA: Havnen? Hvormange har protesteret? Er det en bestyrelse på 7 personer der har protesteret eller
kunne det have været 3.500 personer?? Vi vil så gerne have en større kreds til at kæmpe for vores
allesammen ønsker!
Skolereformen kan vi ikke ændre på, men Havnen!! Det kan vi gøre!
JD: Proaktivitet, flere har deltaget. Havnen har fyldt meget, er drøftet, måske har man bare ikke gjort nok?
Kæmpet bravt, men måske er det ikke nok?!
HJ: Kunne det have været endt anderledes? Kommunen har 72 %, Søsportcenteret 28 %.
JD: Formentlig kunne det ikke have været endt anderledes….
HJ: Helmuth, havnefoged, kunne vi måske få fortsat lov til at beholde ham, også som by-pedel. Han kunne
måske blive tilknyttet Præstø. Jo mere vi påpeger, jo bedre overlevelse.
HR: Forstår frustrationen (JK) men lyt til Jens Sohl Jensen. Der er sket en del indenfor de seneste år.
Politikkerne har forstået værdien af Lokalrådene. Jens har tidligere påpeget at man kan vælge; Negativitet
eller Positivitet. Vi har faktisk indflydelse og respekt. Vi har oplevet markant forandring. Det løser ingen
problemer med LUP + Forum, men det lægger vægt bag ordene! Det er ikke forgæves.
HJ: Vi har 2 lokalpolitikkere i Præstø, de møder altid på! Samt Nina Møhler i Bårse, som vi har en rigtig god
dialog med.
BA: Jeg tror det er Præstøs skyld der blev ansat 2 konfliktløsere, kr. 800.000,- for det råd. Der blev afholdt
et møde med kommunen: 11 fagpersoner deltog, hvoraf 3 havde været ansat mere end 3 måneder. Var det
derfor? Tja, måske.
HJ: Nej, måske nok ikke, men ….
RM: Det var ifbm med Bålhytten og de kvalificerede læserbreve, samt ny lokalplan at vi fik det prædikat.
KMO: Arbejdet med lokalplanen har været i gang i 2 år, til start deltog konfliktmæglerne, men indså det
ikke var nødvendigt, da der ikke var konflikt, kun konstruktive drøftelser.
JD: Meget dygtige mødeledere, bedre end kommunen.
RS: Har ”trampet rundt i” en gl. forening uden lydhørhed fra kommunen + facaderådet. Lokalrådet skal
høres, det må være snart!
RC: Næste møde må være med grupperinger, som det første.
JS: Der er sket noget med Lokalrådet! Sidste år var der alene halvt så mange deltagere på
generalforsamlingen. Måske næste år dobbelt så mange som nu?! Begrav den med negative politikkere, ud
med det, ind med fremtiden! Politikerne er nye, de har gå-på-mod. Embedsmænd og politikere har brug for
viden – Giv dem oplysninger! Vores opgave er at føde dem med gode ideer. Tænk Positivt!

HR: Interessant diskussion, men vi er handlingsorienterede; Aftenens opgave med grupper skal i gang.
Ældre/Fjordgården: Inge Reichoff, Jørgen Damø
Turisme/Turistbureau/Markedsføring: Rasmus Evind.
By-vedligeholdelse: Karen Margrethe Olsen, Rene Sørensen
Unge:
Trafik:
Cykelstier og –ruter: Carsten Christensen
HJ: Har reserveret lokale i Baghuset, den 24.4, kl. 19.00. Foto skal tages. Alle er meget velkomne til at
”fange” flere til disse grupper, samt tænke over fremtiden!
JS: Spørgsmål om turisme kan være med markedsføring. Bredere og kan indeholde velkomstfolder.
HJ: Kan suppleres!
HR: Tanken om Forum; hvor man kan samarbejde.?
KMO: God idé!
HR: Tilsagn fra enkelte foreninger. Styrken kommer med aktive.
JS: Forum fremfor repræsentantskab. Det er godt for så er der 2 årlige møder, + evt. et indimellem. Her slås
kampen. Ikke godt der ikke er flere foreninger repræsenteret.
RE: Tidligere havde det rygtet af ”Ældreråd” – men nu er det et Lokalråd Vigtigt at holde fast. Nu er det
mere positivt.
HJ: Rigtigt dejligt med aktiviteten. Tak for deltagelsen!!! Det bliver bedre!
RM: Tak for valget som dirigent. Bio Bernhard er både Biograf of Kulturhus. 2 film pr. uge:
1 voksenfilm, 1 ungefilm. Samt mange arrangementer her i Bio ‘en!

