
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 6. JANUA 2015.01.12 

 

Tilstede: en Borger, fra bestyrelsen: Bent Andersen, Ruth Kristiansen, Inge Richoff, Rasmus Evind, Henrik 

Reiche, Henny Jørgensen. Lotte Rasmussen meldt afbud. 

 

1) Fremmødte borgere høres først: 

En fremmødt borger stillede spørgsmålet: Hvorfor er der ikke kommet et borgermøde ang. 

Flygtninge i Præstø?  

Henny Jørgensen refererede forløbet, som lokalrådet havde oplevet det. Den første fortrolige 

orientering fra borgmesteren, om at der var blevet spurgt til Fjordgården, omhandlede ikke 

asylcenter men kvoteflygtninge.  Desuden at kommunen ville afholde borgermøde, når der var 

noget konkret.  Da der midt i december var presseomtale, var det nu et asylcenter, som måske 

kunne indrettes på Fjordgården. Lokalrådet har udsendt en meddelelse om, at man i erkendelse af 

ikke at have nogen som helst indflydelse på sagen, afventer en afgørelse, og vil tage den til 

efterretning, og arbejde for at det forløber bedst muligt, hvis udlændingestyrelsen bestemmer, at vi 

skal have et center.  Den 6. jan havde borgmesteren ikke modtaget endeligt svar, men kommunen 

har besluttet at stille bygningerne til rådighed, en afgørelse lokalrådet heller ikke har indflydelse på. 

Lokalrådet ønsker også et borgermøde hvis det bliver en realitet, men det skal være med 

repræsentanter for myndigheder, der kan svare på spørgsmålene og som har det egentlige ansvar.   

Generelt synes bestyrelsen også, at 150 mennesker på Fjordgården, ikke er et optimalt tilbud.  

Borgeren fastholdt sin kritik af, at lokalrådet ikke havde handlet, hvilket lokalrådet tager til 

efterretning. 

Efter dette punkt gik borgeren. 

 

 

 



 

 

 

 

2) Lokalrådets rolle vdr. Et evt. asylcenter. 

Lokalrådet afventer en afgørelse på om Fjordgården kan bruges. Fastholder at der i givet fald bliver 

et borgermøde, lokalrådet mener fortsat, at det vil være nytte løst at arrangere møde, når vi ikke 

har nogen konkret viden. Kommunen holdes fast på et møde. Der er også i bestyrelsen usikkerhed 

på, om Præstø er velegnet, dog overvejende tilslutning til, at disse mennesker skal modtages 

ordentligt. 

 

3) Hjemmesiden, kontakt til Svend. 

Rasmus har kontakt til Svend Ludvigsen, som gerne vil hjælpe. Jens Sohl vil være behjælpelig med 

overlevering. Når det tekniske er på plads, holder vi et ekstra bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgår 

og ajourfører siden. 

 

4) Præstø Forum, hvordan besvarer vi henvendelser, kommende arrangementer/møder. 

Henvendelser er via Jens Sohl kommet til formanden, som har svaret pr mail eller tlf. Bestyrelsen er 

tilfreds med orientering om de henvendelser der kommer. Vi kan sende meddelelser ud til de 

tilmeldte, også gerne efterlysninger af ideer og holdninger til f.eks. de høringssvar vi skal 

udarbejde. Spørgsmålet om 10. klasser. Var nok for uoverskueligt. 

 

5) Stisystemer og forskønnelse. 

Ruth Kristiansen og Inge Richoff  deltager i møde med Jette Stauner fra forvaltningen, den 8. 

januar. Opgaven har været at indtegne stier på kort, og anvise hvor der skal sættes ind med 

forbedring, inden det fungerer godt. 

 Der er forlods i budgettet afsat 150.000 kr. til forskønnelse af Præstø, Karen Margrethe Olsen 

tilbød på generalforsamlingen, at deltage i dette, Henny Jørgensen tager kontakt. 

 

6) Helhedsplan, involvering af foreninger. 

Henrik referer fra de 2 første møder, redegjorde for at lokalrådet fortsat mener, at følgegruppen er 

for snæver, havde ønsket idræts og sports udøvere med, især udendørs sport og motion, Vibeke 

Møgelvang fra kommunens plan- afdeling, som er leder af projektet har valgt at udpege 

gymnastikforeningens formand. Cykling og løb lå mere op til arbejdet med stier. Lokalrådet 

diskuterede repræsentationen, hensigten med helhedsplanarbejdet og besluttede at forsøge at 

involvere flere, ved at sende en invitation til ”Præstø Forum” Henrik Reiche udarbejder et forslag.  

 

7) Generalforsamling, oplægsholder, valg- 

Vi afholder generalforsamling den 11 marts, Bio Bernhards baghus 1. sal kl. 19. 

På valg er: Henny Jørgensen, Henrik Reiche, Ruth Kristiansen og Bent Andersen. 

 

 

 



 

 

 

Lokalrådet besluttede at forsøge at invitere direktør for Velfærd og Sundhed fra Horsens 

Kommune. Hun var oplægsholder på konferencen på Christiansborg, om det gode ældre liv, og 

havde begejstret Ruth Kristiansen, Inge Richoff og Bent Andersen. Bent Andersen forsøger at 

invitere. Hun talte varmt for det lokale engagement og demonstrerede at det faktisk kan lade sig 

gøre i em kommune hvis man politisk beslutter det. Det vil passe godt til ”Præstø Forum” men 

betyder at generalforsamlingen lægges til sidst og køres stramt. 

  

8) Opfølgning på tidligere emner. 

Frivillig Bank, Handelsstandsforeningen og Fransk Forår: drøftelse af, at der på lokalrådets sidste 

møde, var udtalelser om frivillige, der lød meget negativt. Der var enighed om, at den slags 

misforhold ikke duer og bør afklares inden der eventuelt igangsættes en aktivitet omkring frivillige. 

For at forebygge misforståelser bør der afholdes et møde mellem Handelsstandsforeningens 

formand og den frivillige organisation. 

Administrativt Stormøde: Henny Jørgensen har sendt forslag til drøftelse til Claus Lyngby, som er 

kommunens ansvarlige omkring Lokalrådene. Bestyrelsen er enig i oplægget. Hele bestyrelsen må 

deltage i mødet den 22. januar, i Vordingborg. 

Antonihøjen: Forvaltningens første oplæg om at bebygge alt, er delvis modereret i 

kommunalbestyrelsen, toppen holdes fri. Vores drøftelse går på, at man igen ikke respekterer 

borgernes ønsker, at forvaltning og politikere igen ser stort på nærdemokratimodellen, at 

salgstricket med vandudsigt, er meget diskutabelt, og at det ikke er rimeligt, at nogle ganske få 

tilgodeses på de manges bekostning. Uanset bygningerne udformning, vil det fjerne byens helt 

unikke indkørsel og et interessant geologisk område, hvis ikke nord siden friholdes, som tidligere 

skrevet i kommuneplan. 

LUP, vi (alle lokalråd i kommunen)er opfordret til at justere deres LUP, så den tydeligere afspejler 

den nuværende kommunalbestyrelses vision for kommunen.  

 

Ref.  

Bent /Henny 

 

 


