
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD  

 
 

                 Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2015.03.16  
Tilstede: Ruth Christiansen, Lotte Rasmussen, Henrik Reiche, Bent Andersen, Rasmus Evind, Svend 
Ludvigsen og Ralf. 

1)Fremmødte borgere høres først:     Ingen bemærkninger.                                                                                     

2) Svend Ludvigsen, vores nye redaktør for hjemmesiden: 

Svend vil gerne hjælpe lokalrådet, har holdt møder med Jens Sohl, og er ved at overtage, teknisk. 
Passer 3-4 hjemmesider, bor i Mern så Svend bliver ikke bestyrelsesmedlem, men skal have de 
oplysninger han skal lægge på siden, fra os. Vi aftaler at mødes udelukkende om hjemmesiden, 
den 23. marts kl. 19, i Møns Banks lokaler. Svend forlader mødet. 

3) Henvendelser til Lokalrådet:    

”Kolonihaven Fremtiden”: Man vil gerne bygge toiletbygning, indrette 2 toiletter. Man råder over 
et beløb svarende til halvdelen af tilbud. Vil gerne søge hjælp o LUP midlerne. Umiddelbart  er det 
i tråd med vores LUP, så Henny laver udkast til LUP - udtalelse. 

”Lokal Historisk Arkiv” har lokaleproblemer på Biblioteket. Man har spurgt i kommunen, som ikke 
har kunnet /ville stille alternativ til rådighed. Bestyrelsen drøfter muligheder, og finder   
”Beskyttelsesrum” på Abildhøjskolen, ”Varmecentralen” eller bedst:  ”Det gamle Rådhus” 
velegnet. Mener at Rådhuset må kunne rumme andre, f.eks. ”Ole Ring Samlingen”, ”Turistkontor” 
”Gamle Brandkøretøjer” og måske biograf med gamle film om og fra Præstø.   Vil gerne bevare 
Rådhuset, evt. med hjælp fra Fonde. Rasmus ser på det.  VI forsøger at etablere projektgruppe på 
generalforsamlingen. 

”Stjerneløb, spejdere” Henvendelse om at kunne benytte Kirketårn og den store Støberihal til at 
gennemføre dette natløb 24. – 25. april. Det er ok med Jesper Kjærulf, besked er givet til 
Lorentsen. 

 



 

”Helhedsplan”: Der er stor utilfredshed med kommunens planer om at bebygge Antonihøjen. Det 
er i strid med de løfter der blev givet i Kommuneplan 2013, hvor højen tydeligt er delt i en nord og 
syd del. Denne markering har man ganske enkelt fjernet, og endnu engang blæser man på 
hensyntagen til borgerne. Generelt er det besynderligt at udskrive arkitekt konkurrence, der bliver 
næppe tale om en entreprenør vil bebygge det hele.  Det er yderligere kritisabelt, at Plan og 
Udvikling (Vibeke de Neergaard,) i sin indstilling til udvalget slet ikke omtaler borgerne 
utilfredshed, og citerer følgegruppen holdning positivt, hvad der ikke er rigtigt. 

”Facaderåd” Ejeren af hjørnet af det Røde Pakhus, har først fået afslag til at sætte større vinduer i 
underetagen ud mod Svend Gønges Torv. efter indstilling fra Forvaltning, som har taget 
facaderådets indstilling alvorligt. Helt i tråd med den nye store dyre lokalplan.   Efterfølgende 
sendes fornyet ansøgning, og da der er et mindretal i Facaderådet, som ikke er imod, griber 
udvalget muligheden for endnu engang at tilgodese erhvervslivet, som langt fra viser interesse 
eller forståelse for de værdier som Præstø er så heldig, at have en del af. 

Bo Manderup har fremsendt til Udviklingsdirektøren, en forespørgsel om ”hvilebænke” efter 
borger har henvendt sig til B.M., Forvaltningen har så sendt videre til Lokalrådet. Henny svarer, 
spørger OK Klubben og Ældresagens formænd. 

”Forskønnelse” Teknik og Miljø udvalget har godkendt vores ansøgning om at frigive de 150.000 
kr. som er afsat i budget 2015, til forskønnelse af præstø, primært til Træer. Vi afventer nu 
behandling i udvalget for økonomi. Og så kommer vi nok til planlægning med Jette Stauner. 

”Trafikbestilling” Efter mødet den 29. januar 2015, er der sket ændringer i beregning af refusion, 
mellem DSB, Movia og Kommuner, og ikke til Vordingborgs fordel. VI har skrevet et svar til 
behandling i Teknik og miljøudvalget, men her undlod man at tage stilling, og sender istedet videre 
til Økonomi udvalget. Vi skal så sende endnu et høringssvar, Henny skriver udefra hvad vi har, plus 
besynderligheden i, at Præstø Lundby ikke er i Rejseplanen, der skal være 8 min. mellem tog og 
bus, der er kun 6 min., tilstrækkelig tid, nogle styremekanismer der virker helt groteske. Der 
foregår politiske spil som intet har med borgerbetjening at gøre. Vores tillid til MOVIA er meget 
lille, f.eks. kan trafiktælling manipuleres så Movias interesser understøttes. 

”Salg af Forsamlingshuse” Vi kritiserer skarpt de udtalelser Eva Sommer-Madsen er kommet med. I 
det hele Taget er det uhyrligt at Bio Bernhards Baghus nu kommer i pulje med forsamlingshuse, 
det er nærmere 2 klasselokaler man kan låne. At tro man kan samle borgere, viden om og 
opbagning til at overtage husene, nærmer sig det pinlige. Henny deltog i Viemose sammen med 
Susanne fra Biograf Bernhards styregruppe. På mødet var stemningen vred, og der blev stillet en 
række spørgsmål, som forvaltningen vil besvare senere. De mange lokalråd enedes om ikke at 
svare ja eller nej, til den 14. som Lisbeth Mogensen forlangte, men at svare,  at vi ikke kunne tage 
stilling på de nuværende præmisser. 

Modtaget forslag fra borger om” Jernbanestrækning” som sti.  Ruth tager den med, i arbejdet med 
stier.  

 



 

Claus Lyngby har gjort opmærksom på pengepulje: 500.000 kr. som købstæderne kan søge. 
Desuden vil han gerne have tilbagemelding på det Administrative stormøde, Henrik påtager sig 
opgaven. 

4) Evaluering af Dialogmødet:  

Vi havde håbet på konkrete bud fra politikerne, om hvordan man så muligheder for at gennemføre 
nogle af de smukke tanker, men politikerne mener ideerne skal komme fra lokalområdet. Aftenen 
kom (ikke så usædvanligt) en del af tiden, til at dreje sig om de fremmødte borgeres 
irritationspunkter fra hverdagen. Nogle borgere efterlyste mere visionær debat. Detaljer vil fremgå 
af referatet fra aftenen. Der var stort fremmøde 76, næsten mere end de nye mødelokaler kan 
rumme. 

5) Generalforsamling den 11.3.: 

Bent fortæller om konferencen på Christiansborg, Ruth og Lotte om stier, Henrik om Fritid ved 
vandet, Henny byder velkommen og ”fletter” beretning ind i det, Lotte fremlægger regnskab. Vi vil 
gerne give plads til debat. På det sidst afholdte møde om Helhedsplanen, som var godt besøgt, 
brugte oplægsholderne alt for meget tid, så der egentlig ikke blev drøftet meget andet end 
Antonihøjen, og kommunens manglende vilje/ formåen til at høre på borgerne. Det skal blive 
bedre på Generalforsamlingen.  Inge Richoff, valgte efter sidste møde at træde ud af lokalrådets 
bestyrelse, hun synes vores store arbejde får alt for lidt betydning i kommunen.   Henrik Reiche 
har også valgt at træde ud også p.g.a arbejde, begge er ikke på valg. 

På valg er Lotte, Bent. Ruth og Henny, alle kan genvælges. 

6) Kommende møder og ”er der noget vi har glemt”: 

12. marts møde i Jungshoved skole, om Turisme. Oplæg fra ”Visit Møn og Sydsjælland”, Ruth og 
Henny deltager.   

10. klasserne kommer til at fungere under ungdomsskolen. Tanke: kunne ungdomsklubben og 
spejderne have glæde af at tænke nye huse i hel eller delvis sameksistens? Campingpladsen kunne 
så få mere plads på tørt land. 

Miljøplane for det nye Fjernvarmeanlæg er vedtaget. 

Lokalrådet havde både til Miljøplan og 10. klasseplan, takket nej til at afgive høringssvar. Vi havde 
ikke de nødvendige kompetencer, til de 2 sager og vi havde ikke tid nok til at opsøge det. 

Og så er der fjernet en plakatsøjle?? Uden videre. Henny Skriver til forvaltningen 

7) Presse: Henny havde taget udklip med, som tydeligt viser, at hvor Præstø møder dialog/borger- 
får en mindre rubrik over 2 til 3 spalter, så begunstiges Møns lokalområdene med side store 
omtaler. Det havde været dejligt med lokalredaktion.                         BENT OG HENNY 


