
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2016-04-05 

Mødet holdes den 30.3., idet den nyvalgte bestyrelse ikke kunne mødes tirsdag den 5. april. 

Tilstede: Lotte Rasmussen, Ruth Christiansen, Klaus Lindegaard, Bent Andersen og Henny 

Jørgensen 

1) Godkendelse af sidste referat og dagsorden Godkendt. 

2)  Fremmødte borgere.             Ingen til stede. 

3) Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Henny Jørgensen, næstformand: Klaus Lindegaard, sekretær: Bent Andersen, 

kasserer: Lotte Rasmussen. Ruth Christiansen medlem. 

Generalforsamlingen: Vi er tilfredse med aftenen, ikke voldsomt mange deltagere, men 

engagerede med både spørgsmål, kommentarer og ideer. Livlig debat om lokalrådets 

mulighed for at blive hørt, og kommunens vilje til at tage vores indsats alvorligt. 

Det fungerede godt med indlæg fra Vibeke de Neergaard og Bo Manderup.  

V.d.N. vil herefter genoptage arbejdet med Helhedsplanen. 

4) Opfølgning på byvandring med Torben Kelm. 

Nogle opgaver er løst, H.J. har været i kontakt med T.K. s sekretær, Betina Nymand for at 

høre til resten, er det muligt? Og hvordan er tidshorisonten. H.J. fortsætter. 

5) Kursus for lokalrådene. 

Vi har tilmeldt en deltager, det bliver H.J.. Forløb onsdag til søndag på Bosai, pris for 

lokalrådene 2.200kr. Kommunen betaler lige så meget pr. deltager 

6) ”Forhave på Forkant” projekt, som kommunen har fået midler til. Formålet er, at evaluere 

vores samarbejdsform, nærdemokrati, revurdere og udvikle. Karsten Kolle er tovholder, vi 

meddeler at vi gerne vil være det ene af 3 lokalområder, der skal være emne for 

strategiplan. 

 

 



 

 

7) Orientering om:  

Formandsmøde dagen efter, H.J. deltager i Borre. Vi gennemgik mødets dagsorden, og de 

forslag andre lokalråd har stillet, ”spildevandsrensning i det åbne land” og ”IT udstyr til 

lokalrådene”.  

 LAG generalforsamling den 11.4. har Andelsbevægelse på programmet, desværre kan vi 

sikkert ikke deltage.   

Der bliver nu plantet træer på strandengen foran ”den gamle station” og hen til Jeppe 

Heins springvand. Der etableres vold for at skaffe god jord til træerne. 

Bent og Henny referer fra præsentationsmødet om byggeplaner på Antonibakken. Der blev 

straks på det møde talt om, at der ikke skal plantes krat langs røde led vej, men træer. 

Desuden vil det være uhensigtsmæssigt at lave indkørsel fra Røde Led vej. I stedet 2 

adgange fra gamle Møn vej. Der skal nu udarbejdes lokalplan, og den kommer i høring. 

Stedet for præsentationen var meget uegnet for borgerne. Trapper og meget sjældent 

åbent. Det er blevet kritiseret over for forvaltningen af H.J. Planerne vil derfor også blive 

vist på biblioteket, men i mindre udgaver. 

 

8) Planlægning af kommende opgaver for bestyrelsen. 

H.J. laver ny adresseliste.  

Ekstern harddisk vil kunne lette Hennys computer. 

Hjemmesiden vil Klaus måske kunne overtage, og bruge som undervisning.  

Vi beslutter at mødes igen den 13. april, som arbejdsmøde for bestyrelsen, og starte med 

at revidere vores LUP. Slette hvad der er realiseret, og uddybe de emner vi primært vil 

arbejde for i år. 

 

9) Eventuelt: H.J. har aftalt gåtur med Nicholas Durin, på Lods stien fra Næbbet, borgerklage 

over tilgroning. 

 Desuden stien der kan genetableres i træerne  langs omfartsvejen. Der er en offentlig sti 

på Bygvænget, som også kan blive del af ”Stien rundt Præstø”. Bent viser Henny hvor det 

er. 

Kommunens Facaderåd skal holde fælles møde. Vores repræsentant Reene Sørensen er 

blevet formand i Præstø Lokalråd. Rådet oplever (som vi har gjort ved henvendelser) at 

forvaltningen ikke reagerer tilfredsstillende, og tilsyneladende synes at tilgivelse er bedre 

end tilladelser.  

Måske kan vi fremadrettet arbejde sammen med Håndværker og Borgerforeningen, og 

trække på den vidensbank der er der. 

 

Bent og Henny 


