
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014. 

 
1) Er der mødt borgere frem hører vi dem først: 

Tilstede var Bent Andersen, Henrik Reiche, Lotte Rasmussen, Inge Richoff og Henny Jørgensen 

Afbud fra Carsten og Ruth 

2) Godkendelse af referater fra møderne den 24. april og den 6. maj. 

Godkendt 

3) Affaldsplan, høringssvar, Carsten 

Tak til Carsten for fremsendte bemærkninger, vi er enige i Carsten ”synes ikke lige det er noget 

lokalrådet skal tage stilling til”. Udviklingen er vedtaget, dog mener vi at yderligere sortering ikke 

skal igangsættes før der er etableret mulighed for genanvendelse. Hvis tiltaget medfører nye 

affaldsspande ønsker Lokalrådet at blive hørt omkring udformningen. 

 

4) Arbejdsgrupper, besluttet på generalforsamlingen, hvordan griber vi det an?  Herunder ”Præstø 

Forum” til oktober. 

a)Rene meldte sig til ”Byen” sammen med Karen Margrethe på generalforsamlingen. 

Rasmus og Carsten og Bent meldte sig til ”Unge”. Det er hørt, at de nye ejere af det Røde Pakhus 

påtænker at indrette noget for unge? 

Vi skal afklare på første bestyrelsesmøde, den 5. august, hvordan bestyrelsen arbejder, og enes om 

de projekter kan være aktuelle. 

b) Afholdes 2 gange om året, til generalforsamlingen, og den første tirsdag i oktober. I år den 7. 

oktober. Henny bestiller Biograf salen. (er gjort) Vi sender invitation til maillisten, går i gaden med 

invitation til alle:” vi skal have etableret det her, kom med positive tilkendegivelser”. Vi skal have 

inspirerende /provokerende oplæg, Henrik kontakter Carsten Honoré 

c) Vi er blevet opfordret til at invitere politikere på byvandring igen, af 

kommunalbestyrelsesmedlem, Henny spørger Karen Margrethe og inviterer. 

d)Navn til det nye spinatgrønne center: efter munter debat, (vi synes ikke om udseende og undres 

over sammenblandingen af brugere, mangel på dialog med Præstø borgere) Beslutter at fremsende 

 



 

 

 

 

”ANTONI CENTER, PRÆSTØ” med reference til Antonitter ordenen, som har været del af Præstøs 

tidligste start. 

e)Vi har endnu ikke fået svar på det indsendte skema fra Dialogmødet, generelt savner vi respons 

på alle vores høringssvar. Bent påtager sig at lave liste over vores høringssvar, som han rundsender 

og vi andre supplerer. Til august går vi i gang med at ”rykke” 

f)Vi er ikke lykkedes med en liste over arbejdspladser i Præstø. Henny spørger Rasmus eller Lisbeth 

Hebo 

 

5) Igangværende sager: 

Fritid ved Vandet, Henrik. Orientering om Henriks møde med Claus Lyngby, Henrik har deltaget i 

udarbejdelse af ansøgning, som er sendt, beslutning på Øko møde den 18. juni. Arbejdsgruppen 

fortsætter med at finde sponsorer, møde den 10.6. Henrik deltager. Ib fra Arbejdsgruppen har fået 

fremstillet et meget enkelt og smukt logo til projektet. 

 

Bio klub for de unge, Henny. Deltagelsen har været alt for lille de 2 sidste filmvisninger, vi har 

derfor betalt 2000 kr. til Bernhard. Tine Madelung flytter til Klosternakkeskolen/ Præstø Privat 

skole. Henny skriver til hende, Abildhøjskolen og Bernhard, at vi holder en pause, og ser tiden lidt 

an.Det forventes at initiativet overgår til den kommende unge-gruppe. 

 

Møde med Vordingborg og Stege, kort referat fra deltagerne. Vi deltog alle i mødet, godtager 

referatet, som er internt, det kommende møde den 26. august holdes her, Baghuset Første sal 

(er booket) denne gang uden Jesper citymaneger, som ikke imponerede os. 

 

PR møder Mad Markedet, Magasin for Præstø. Sidste møde aflyst, vi afventer eventuelt anden 

invitation. Vi har ikke hørt mere til et nyt magasin om Præstø, afventer.  

Ældre, IT, Hospice, Inge og Henny. Inge og Henny var efter generalforsamlingen hos Jørgen Damø, 

som fortalte nærmere om Hospice tankerne, og mulighederne. Kort referat af dette. Lokalrådets 

opgave kan blive at være med til at oprette støtte/venneforening. Vi ved ikke nyt om IT støtte. 

 

Turisme, cykelstier, Ruth og alle. Ruth deltog ikke, så vi tager emnet op senere. Henny har skrevet 

forslag om pladser til parkering, som sendes til forvaltning Torben Kelm, og som læserbrev til 

”Sjællandske”.  

 

6) Arrangementer vi deltager i: 

Skt. Hans Bål? Rasmus. Rasmus har sendt besked om, at der er et arrangement, som 

”Frederiksminde” og Handelsstandsforeningen står for. Der bliver transmission i DR, med båltale af 

Hella Joof. Kommunen vil mod betaling arrangere bål og rydde op. Handelsstandsforeningen 

påtager sig udgiften. Ifølge de nye regler, er Lokalrådet med arrangør, her repræsenteret af 

Rasmus. 



 

 

KunsthalGLAS, Henny. Arbejdsgruppen har sendt ansøgninger til flere fonde, og venter svar. 

Venneforeningen, vil sammen med Kunstforeningen sørge for stor udstilling af Krukker i den store 

hal, til Fransk Forår, og hele juni måned. Lokalrådet er del heraf, repræsenteret ved Henrik og 

Henny. 

 

Sommerlørdage?  Plancherne om KunsthalGLAS, vises igen den 19. juli. VI tager Lokalrådets pjece 

med.  

 

Årsmødet med de andre lokalråd, Inge og henny. Vi hørte om tiltag fra de andre Lokalråd, der plejer 

at komme et referat?. Susan fra Nyråd stopper i Landsbyforum, i stedet valgtes Karina Fromberg fra 

Bårse Beldringe lokalråd. 

 

7)  Eventuelt: 

Vi fastholder bestyrelsesmødet den første tirsdag i måneden. Vi håber at alle, også de 3 nyvalgte 

kan komme den 5. august, bio Bernhards baghus, stuen kl. 19. 

Vi skal have fundet vores form på bestyrelsesmøder, og afklaret hvilket engagement den enkelt vil 

byde ind med. Vi har forskellige vilkår, og kan sagtens finde en form, hvor man ikke inddrages i alt. 

 

 

Referat udformet af Bent og Henny 

 


