
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

 BESTYRELSESMØDE DEN 2. 2. 2016. KL. 19, BIO BERNHARDS BAGHUS STUEN. 
 

Tilstede: Ruth Christiansen, Bent Andersen, Ralf Mortensen, Henny Jørgensen 

Referat: 

1) Fremmødte borgere høres først (max en time): 

Intet. 

 

2) SPØRGESKEMA FRA Ålborg og Københavns universitet (bestyrelsen læser lige skemaet, jeg har 

printet eksemplar med.): 

Vi gennemgik spørgsmålene, Henny J. udfylder efter notater og sender den 3.2. 

 

3) Dialogmøde evaluering, vi gennemgår referatet, og gør notater til opfølgningsskemaet.: 

Stemningen god, ikke så mange fremmødte, men alle havde så mulighed for at komme til orde. 

Både Knud larsen og Peter Jonassen opfordrede flere gange til at vi bruger opfølgningsskemaet, og 

holder fast. 

 Knud larsen om havnen: det er jeres skattepenge kommunen har brugt til at købe havnen. Det er 

jeres havn, det skal i gøre gældende. (DET SKAL VI HUSKE det er vores kommune) 

H.J. laver oplæg ud fra notater og Lottes grundige referat. Sender til godkendelse i bestyrelsen. 

H.J. sammen skriv af Lottes referat bruges til hjemmeside og udsendelse ti l Præstø Forum. 

 

4) Bent referer fra trafikbestillingsmødet: 

Referatet fra mødet vil blive lagt på hjemmesiden. Men det lykkedes at fastholde Stege præstø 

Lundby, nyt bus rundt om Jungshoved. Rimelig økonomi, Movia havde beregnet større udgift til 

Vordingborg kommune. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Henny refererer fra mødet i Kultur og fritid.: 

Henny deltog i Møde med Jesper Kjærulf og Bjarne Malmros, vores henvendelse har været på 

dagsorden for KIF. Og forvaltningen er så i gang med at undersøge handlemuligheder. 

Multicenteret er nærmest håbløst at gøre noget ved, der er så meget der ikke har været i orden, så  

bygningen er ikke ”afleveret” endnu, der er advokater på, på dialog mødet fik vi oplyst at der er 

voldgift i feb. 

Man skal følge den politisk vedtagne prioritering, og der kommer oplysningsforbundene før andre 

voksne brugere. Men der betales rigtig mange penge til Kirkehuset og privat skolen til lokalleje, og 

J.K. og B.M. arbejder for f.eks. at bruge disse penge til Pakhus8, som så kunne have flere funktioner. 

”Spangen” vil man også gerne anvende mere, Bernhard vil man prøve at begrænse 

oplysningsforbundenes brug ved at anvise andet, forbedre Multicenteret, så Bernhard på langt sigt 

igen kunne blive mødelokale m.m. VI holder fast i det, det er vores kommune. Der er flere 

kommunale lokaler: Jungshoved skole, Allerslev og Bårse Hallen f.eks. 

 

6) Næste store oplevelse: generalforsamling, vi bør lige læse vedtægter, og sidste års referat.: 

Vi  drøftede beretningens indhold, Henny skriver efter notater. Annonce i Ugebladet, gerne omtale 

i alle aviser.  Dagsorden på hjemmeside, og til Præstø Forum,  og gerne Facebook. Denne gang 

plakater hvis vejret tillader det. Der er ingen på valg i år. Skyldes at Jens, Rasmus og Henrik er 

stoppet i deres valgperiode og vi ikke har kunnet tiltrække andre til bestyrelsen. Det vil være vigtigt 

at få nye ind til ”overlapning” 

 

7) Eventuelt.: 

Vi drøftede længe hvad vi kunne have gjort for at tiltrække nye, Formanden har haft det formål at 

aktivere, hvilket mildt sagt er mislykket. Kan husstandsomdelt lille tryksag med flere oplysninger, 

trække publikum? Forslag: kunne vi have ”kontortid” et par gange om måneden så folk kunne 

”falde ind”?. 

 

 Bent Andersen og Henny Jørgensen 

 

 

 

 

 


