
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 4. FEBRUAR 2014.  
 

1) Der var mødet 14 deltagere op, til første punkt.  

Henny bød velkommen, og redegjorde for forløbet indtil nu, bl. Mødet med D.G.I. den 16. 1. 

Og om muligheder for det videre forløb. Henny har talt med Claus Lyngby, som gerne vil 

deltage i et møde for yderligere information, hvis det ønskes. 

Jens orienterede yderligere, læste D.G.I. oplæg højt, så vi fik et billede af hvad der er muligt,  

herunder D.G.I. s pris. Nogle få prints af D.G.I. projekter gik bordet rundt. Kort 

orientering/drøftelse om muligheder for at søge økonomisk støtte i kommunen. Vi mangler 

repræsentation fra Sejlklubben, som skal kontaktes efter deres bestyrelsesmøde i marts. 

Referater og anden information om projektet kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

Det er hensigten at arbejdsgruppen selv fordeler opgaver og ansvar. Gruppens første møde er 

den 16. februar kl. 16.30 på Bosai Højskole. 

Bestyrelsesmøde: 

2) Første emne til  dialogmødet er vores LUP forslag. Den fremsendes til politikerne, og lægges på 

hjemmesiden, med oplysning om, at det er et forslag. LUP´ en bliver oplæg til debat med 

borgerne og politikere. Politikerne vil arbejde med visionsplan, så enmet er også inspiration til 

det arbejde.  

Andet emne er service til ældre borgere, vi har erfaret at der ikke bliver plads til Ergoterapien i 

mastodonten ”Multicenter”, at der ikke bliver flere pladser end på Fjordgården, og de halve er 

tiltænkt demente fra hele kommunen. Lokalrådet finder det vigtigt for ældre at man tager det 

menneskelige hensyn, at de borgere får lov til at blive i deres nærmiljø. 

 Under dette emne kan stilles forslag til anvendelse af Fjordgården. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Henvendelse fra borger, om kommunal hjælp til IT. Med yderligere krav om digitalhenvendelse 

fra borgerne, vil mange oplev problemer, som kommunen bør være ansvarlig for at afhjælpe. 

Tages med på Dialogmødet 

4) Generalforsamling den 8. april annonceres kort i samme annonce som dialogmødet. I forsøg på 

at få flere til at deltage har vi besluttet at vise film. Bio salen er booket. Henny har forhørt sig 

om gamle Præstø film hos Carsten Højlund, Troels Fromberg og Preben (Bernhard) uden held, 

Vi vil derfor se om vi kan få spillefilm, so gratis forestilling efter generalforsamlingen. 

 

5) Evt.:  

Jens anbefaler at lokalrådet støtter ”By web” ved at bruge det. 

Mødelokaler til bestyrelsesmødet er booket til og med oktober, så gik siden ned, Henny 

fortsætter. 

Henny har aftalt møde med Tine Madelung, elever og Anne Vesterdal den 18. februar kl. 15.15.i 

Bio cafeen.vi skal planlægge yderligere eftermiddags film for de unge.                                                  

Bent, Henrik, Lotte og Ruth deltager i administrativt Stormøde den 6. feb. 

Henny når måske ikke hjem til dialogmødet, Næstformand Henrik tager over og byder 

velkommen. 

Vi flytter dialog mødet til Fjordgården, hvis det er muligt. Inge tager kontakt til lederen Helle 

Hansen. 

 

 

7. feb 2014.  

 

 


