
PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

Referat af Lokalrådsmødet den 6. maj 2014 

Deltagere: Henrik Reiche (fungerende næstformand), Bent Andersen, Inge 

Richoff, Lotte Rasmussen, Carsten Christensen. 

Afbud: Henny Jørgensen, Rasmus Evind, Ruth Kristiansen 

Pkt. 1: Fremmødte borgere: 

Ingen gæster mødt.  

Pkt. 2. Repræsentations runde:  

Deltagerne introducerede kort sig selv. 

Pkt. 3. Konstituering af Lokalrådets bestyrelse:  

Som opfølgning på generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig, og Henrik Reiche 

redegjorde som fungerende næstformand for behovet for at få bestyrelse på plads, selv 

om ikke hele bestyrelsen var samlet og den fungerende formand havde meldt afbud. 

Bestyrelsen var enig i at gennemføre konstitueringen og indledte valget af formand. Henrik 

Reiche orienterede om, at Henny Jørgensen var villig til genvalg, men ikke ville stå i vejen 

for andre kandidater. 

Der var ikke andre kandidater og Henny Jørgensen dermed valgt til formand. Med samme 

formulering og uden modkandidat valgtes Henrik Reiche til næstformand, Lotte 

Rasmussen til kasserer og Bent Andersen til sekretær.  

Pkt. 4. Orientering siden sidst:  

 Henrik Reiche orienterede om deltagelsen i Sundhedskonference for Lokalråd, 

forvaltningen, sundhedspolitikere og interesseorganisationer. Konferencen formede sig 

som en form for brainstorming i grupper på baggrund af et af forvaltningen udarbejdet 

eventyr.  



 Fællesmøde 21. maj mellem Vordingborg, Stege og Præstø Lokalråd kl. 19.00 samt 

møde med City-maneger: Foreløbig meldte Inge Richoff, Bent Andersen, Lotte 

Rasmussen og Henrik Reiche. Henny Jørgensen forventes også at deltage, mens 

Carsten Christensen er uvis. Tilmeldingsfrist 14. maj. Lotte Rasmussen kører. 

 Unge bio 7. maj: Bent Andersen møder. 

 Magasin for Præstø: Som udløber af Præstø Madmarkedes møde om havde der kan 

gøres for Præstø og turisme, har Trine Pihl adviseret Lokalrådet om planerne om at 

udarbejde et eksklusivt og grafisk flot magasin for Præstø med det formål at promovere 

byen. Magasinet planlægges udgivet i ca. 2000 eksemplarer med 1. oplag i 

august/september. Det indgår i planerne form finansiering at Lokalrådet måske søger 

om midler fra LUP-puljen til udgivelse. Lokalrådet er positivt stemt, men afventer 

oplæg. Der peges endvidere på at Region Sjælland har en kultur pulje, der måske 

kunne medfinansiere.  

 By web: Lokalrådet har fået en henvendelse fra Thomas Petersen, som er 

ophavsmand til ”By-web”. Han savner opbakning fra Præstø, herunder lokalrådet. 

Bestyrelsen diskuterede det tilbagevendende problem omkring redaktør i Præstøs 

nøgle-hjemmesider. Teknikken er på plads, men der mangler en redaktør til at stå for 

”fodringen” af informationer og nyheder. Det ligger ikke inden for Lokalrådets 

økonomiske muligheder at finansiere en redaktør, men Lokalrådet er indstillet på at 

undersøge mulighederne for at finde en sådan. Bestyrelsen diskuterede i forlængelse 

heraf de aktuelle turisme-initiativer. Herunder også flytningen af turistinformationen i 

Præstø. Der var enighed om, at der skal gøres mere i Præstø for at sikre sig synlighed 

for turister, og Lokalrådet er indstillet på at indhente viden og erfaringer fra relevante 

aktører. 

Pkt. 5.  Budget 2015 og konsekvenser for dagplejen:  

Lokalrådet er den 25. april af Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodet om en udtalelse 

vedrørende ”forslag om tilpasning og strukturelle ændringer på Børne-, Unge- og 

Familieområdet” med svarfrist 23. maj. 

Lokalrådet gennemgik de enkelte elementer i forvaltningens forslag til udvalget: Ifølge 

henvendelsen har udvalget ikke realitetsbehandlet forslagene, men altså i stedet besluttet 

at indhente udtalelser. Der var enighed i bestyrelsen om, at Lokalrådets udtalelse kunne 

omhandle dels konkrete forslag med effekt for Præstø’s lokalområde, dels principielle 

betragtninger, især i forhold til Lokalrådets LUP (Lokale Udviklings Plan). 

På denne baggrund diskuteredes forvaltningens forslag og bestyrelsen konkluderede, at 

udtalelsen bør indeholde følgende:  

 Påpege, at der kan forudses manglende plads på Præstø Skole til børn fra Bårse som 

flyttes dertil, i og med den igangværende overflytning af børn fra Klosternakke skolen. 



 Principielt mener lokalrådet, at der skal være alternative pasningsmuligheder, således 

som det også fremgår af lokalrådets LUP, hvorfor man ikke kan acceptere 

nedlæggelse af dagpleje-muligheden. 

 Lokalrådet kan ikke gå ind for besparelser på børnepasningsmuligheder set i 

forbindelse med bosætning i kommunen, hvilket er udtrykt i tidligere høringssvar fra 

lokalrådet. 

Pkt. 6.  Affaldsplan i høring til 1. juli: 

Carsten Christensen gennemlæser forslag til ny affaldsplan og rapporterer til Lokalrådet. 

 

Pkt. 7.  Nyt fra projektgrupper, herunder Fritid ved Vandet 1. juli: 

I betragtning af det sene tidspunkt omfattede punktet alene en orientering om det seneste 

forløb for Fritid ved Vandet. Efter en lidt hektisk påske og forvirring om fristen for 

ansøgning om LUP-midler, er der ro om projektet og der arbejdes intenst på at udarbejde 

et visions-dokument for projektet og den tilhørende ansøgning. 

 

Pkt. 8.  Opfølgning på Lokalrådets GF, herunder etablering af 

arbejdsgrupper og Præstø Forum til 1. juli: 

Udskudt. 

 

Pkt. 9.  Eventuelt: 

Inge Richoff pegede på, at der fortsat bør undersøges muligheder for sponsorerede 

bænke i Præstø. Lotte Rasmussen orienterede om forløbet af affalds indsamling. 

 


