
Referat fra Generalforsamling i Præstø Lokalråd, den 15. 3. 2016 
 
Lokalrådets generalforsamling, blev afviklet i god og opmuntrende tone. Pænt fremmøde, af engagerede og 
diskussions lystne borgere. 
Som indleder havde vi indbudt Vibeke de Neergaard, arkitekt i afd. Plan og Byg  som på glimrende vis, 
gennemgik hoved emner og linjer i Helhedsplanen for Præstø . 
Den har været undervejs et års tid, men nærmer sig nu afslutning. 
Bo Manderup, som er medlem af udvalget for Teknik og miljø, gennemgik efterfølgende status for 
Klimatilpasningsplan omkring Tubæk. 
Der er vedtagelser omkring Åløbet længere inde i landet, men plan for Præstø delen, Engen m.m. er endnu 
ikke vedtaget. Og det kunne se ud til at have lange udsigter. 
Herefter blev formandens beretning blev godkendt. Indholdet var en kortere redegørelse for årets gang, 
bestyrelsesmøder, høringssvar, møder med forvaltning, samt de større projekter KunsthalGLAS og Fritid 
ved vandet som lokalrådet også deltager i. 
Til sidst  det traditionelle suk, ”nytter det?” 
Ikke så meget som lokalrådets arbejdsindsats fortjener, men det er på den anden side den eneste måde der 
er for at have et lokalt talerør. 
 
På valg var ingen ,af den nuværende bestyrelse, men den glædelige nyhed er, at vi fik valgt et nyt 
medlem.  Klaus Lindegaard han og familien,  har boet i Præstø  nogle år, familien har børn i skolealderen. 
Velkommen til et nyt medlem, der blot i kraft af sin alder, har en anden tilgang og kontaktflade end den 
nuværende bestyrelse. 
 
Herefter gav  formanden referat fra byvandring med Torben Kelm Danielsen. Et positivt møde, og det ses 
allerede at diverse mindre ting, oprydning og små reparationer er udført. Tak for det.  
 
Store ting, som f.eks. ny bro over Tubæk, ser det ud til at vi må vente på. Udskiftningen var planlagt i 
Præstø Kommune, idet rigtig mange mennesker dagligt benytter denne vej fra hjem til arbejde, skole, 
handel og fritidsaktiviteter. Den forklaring vi får er, at  klimatilpasningsplanen først skal vedtages for 
området, som er den sidste del af den eksisterende plan, så det kan tage år. 
Klimatilpasningen vil være mindst effektfuld på det sidste stykke, så man kunne måske tænke godt for 
borgerne, og etablere en god bro,  og så tilpasse åen til det.  
 
Det blev foreslået at Lokalrådene burde tildeles et større beløb, så vi lokalt kunne klare små reparationer og 
vedligehold. De samlede lokalråd, drøftede netop det på årets administrative stor møde( alle lokalråd og 
forvaltnings chefer). Vi synes den gang at det ville være en stor hjælp, men på det møde 
kommunaldirektøren udtryk for, at det ville være meget svært om muligt at uddelegere skatteborgernes 
penge. På generalforsamlingen mente vi at pengene kan administreres i tæt samarbejde mellem lokalråd 
og kommune. En anden mulighed, er at vi i vores kommune indfører By pedel ordning, som findes andet 
sted. Vedkommende kunne tage sig af små ting, være den man henvendte sig til, og som pr. rekvisition 
kunne få udført små arbejder.  
Stor enighed om, at det ville fjerne en masse administration, og uden tvivl blive prisbilligere og langt mere 
effektivt. 
City maneger og Købstadskoordinatorer, som kommunen begunstiger de handlende med, have den 
opgave, og derved være til gavn for andre end Handelsstandsforeningerne. 
Der blev igen talt om hvor utilfredsstillende det er i storkommunen, at Vordingborg by i den grad 
tilgodeses, på bekostning af den samlede kommune. 
Det blev også drøftet,  at forvaltningen  nu igen vil lukker skoler, at børn fra Lundby og omegn skal tilbringe 
så meget tid i bus, at børn fra Bårse skal gå i 3 skoler Bårse, Lundby og Præstø. Det er ganske uacceptabelt 
for børnene at skulle jongleres rundt på den måde, og have den lange transport tid. Yderligere ved vi at 



børnene naturligvis benytter fritidsaktiviteter der hvor de går i skole, og har kammerater, til skade for de 
mindre områder, og børnenes tilknytning til lokalområdet.   
 
Jeg håber inderligt at man i Lundby tager fat på et etablere privat skole, det er en kæmpe succes i Præstø, 
og sådan burde det ikke være. VI er på gal helt  vej, med vores børn og unge. 
Sidste emne på dagsordenen var: hvad synes i lokalrådet skal arbejde med i det kommende år? Der var 
flere muligheder Løsrivelse og /eller  Revolution, men det umiddelbart mest tilgængelige er nok, som 
forslået af mødedeltager, at vi kaster vores energi over 3 emner, og kører massivt på dem. Så det gør nok. 
På vegne af bestyrelsen i Lokalrådet. 
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