PRÆSTØ LOKALRÅD.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 5. 8. 2014.

Tilstede: 3 borgere, Per, Knud og Karen Margrethe, fra bestyrelsen: Bent Andersen, Henrik Reiche, Inge
Richoff, Carsten Christensen, Ruth Kjeldsen, Henny Jørgensen. Lotte og Rasmus havde meldt afbud.
1) Fremmødte borgere høres først:
Var kommet for at være med til pkt. 6.som vi besluttede at rykke op.
2) Godkendelse af referat fra den 3. juni:
Godkendt.
6) De foreløbige planer for Tubæk Å:
Henny havde forsøgt at få forvaltningsmedarbejder til at komme og fortælle om planer og ideer, uden held.
Kort og beskrivelser af forslagene A1,A2og A3 blev debatteret. Vi enedes om, at sende høringssvar (Henny)
med de fremkomne kommentarer, samt at gøre opmærksom på de ideer lokalrådet tidligere har bidraget
med til planer for Klimatilpasning, Grønne områder o.s.v.. Høringssvaret er vedhæftet.
Per og Knud forlod mødet.
3) Bestyrelsesarbejde, hvordan fordeler vi opgaver og arbejdsgrupper:
Turisme: Ruth, Inge og Carsten vil gerne arbejde med, dels at gøre opmærksom på manglende vedligehold
af stier, fortove, cykelstier. Vi kunne være en god del af Berlin ruten. Der mangler simpelthen en god
trykt/papir turistguide i Præstø så kendskab til Præstø øges, gennem information. Vi vurderer at det var
rigtig godt at turistinformationen var i cafeen, hvor man kommer ind og sidder, og kigge læse og spørge.
Ungdom: Bent og Rasmus, vi har i februar foreslået kommunalbestyrelsen at beholde den del af de røde
pakhuse, som har huset ”Brandmuseet” for at bruge det til ungdomsklub. Tiltrængt forbedring af
lokaleforhold, ønske fra unge, om at komme tættere på byen. Boldbane, til spil efter eget valg, Skaterbane,
sted at mødes, uden for klubregi. Ungebio er foreløbig sat i bero grundet for lille tilslutning.

Forskønnelse af Præstø: Karen Margrethe påtog sig at kontakte Rene, som repræsenterer os i
Facadeudvalget, og tidligere har budt ind på den gruppe. Arbejde for mere grønt, bl.a. plantning af træer på
Netto torvet, langs kysten/tog linjen ved ”Vandpavillionen”, langs ny Esbjergvej m.m. Desuden forslag om
at kommunen køber grunden vest for Den gamle station, til parkering fra Havnevej, og rekreativt områdeud
mod kysten.
4) Oversigt over de sidste års høringssvar, skal der følges op?
Bent har udarbejdet en liste over svar vi har arbejdet med. Henny supplere, Bent, Henrik og Henny, kigger
på det, idet alle 3 været med til at udforme svarene.
5) Svar på Dialogskemaet:
Efter dialogmødet i marts har vi udfyldt og indsendt et skema med emner, som forvaltningerne skulle svare
på. De svar har vi modtaget flere måneder efter. Vi er ikke tilfredse med svarene, som i bedste fald er
utilstrækkelige i værste kan opleves som arrogant afvisende. Kommentarer fremsendes til vores
dialogudvalg (Henny)
6) Behandlet som første punkt.
7) Kommende møder:
9. august, gågade i Adelgade, Foreningsdag. Inge og Henny ”bestyrer” teltet, medbringer vores pjece, og en
lille flyer om de kommende 2 møder. ”post it” sedler til borgeres ideer, samt vores viden om Lokalrådet.
19.8 Møde i Bio Bernhard kl. 19, ”NABOHJÆLP” med lokal betjent. På initiativ af Ebbe Løftquist. Henny
sætter annonce i ugeavisen.
25.8 eller den 27.8. Møde om skiltning i købstæderne, hos citymaneger Jesper Mølle, Vordingborg. Kun et
medlem fra hvert af de 3 lokalråd er inviteret. Henny deltager.
26.8. Vi er værter for lokalrådene fra Stege og Vordingborg, Baghuset 1. sal kl. 19. Hele bestyrelsen
opfordres til at deltage.
28.8. kl. 9 Bevaringsforeningens formand Karen Margrethe har inviteret kommunens nye
udviklingsdirektør på byvandring, Henny er også inviteret og deltager.
?8 /9. Forvaltningen inviterer til borgermøde, om lokalplanen, usikkerhed om datoen, kommer senere.
2.9. Almindeligt bestyrelsesmøde.

8.9. Henny til formandsmøde i landsbyforum.

22.9 Fællesmøde for de 3 lokalråd i købstæderne hos citymaneger Jesper Møller, Lille Stars, Vordingborg.
7.10 Vores stormøde i BIO Bernhard, Vi fremlægger vores LUP, og prøver at få en livlig debat ved hjælp af
Carsten Honoré, Henny eller Inge taler med Carsten.

8) Orienteringspunkter:
Indkommet post, Henny, der er tilbud fra DGI, om at etablere fri aktivitet med unge
Økonomi, Lotte, udsat
Fritid ved vandet, Henrik, der er forskellige opfattelser i arbejdsgruppen, af hvordan tilbudsgrundlaget skal
formuleres. Henrik og Henny har samarbejdet om et oplæg, som vi som Lokalråd kan skrive under på,
bestyrelsen bakkede op om vores holdninger fastholdes, interessenterne er almenheden, rådighedsbeløbet
skal ikke opgives til de 3 firmaer der bliver kontaktet.
Facaderåd, Rene, udsat.
Cykelstier, Ruth, oplyser, at hun med en arbejdsgruppe på Jungshoved, har arbejdet med planer for
udbygning af cykelstier. F.eks. prøve på at genskabe jernbanesporet forbi Nysø over Bosai til Even. Man vil
arrangere et møde i november, på Jungshoved skole, hvor Præstø Lokalråd inviteres med. Det vil vi meget
gerne. Ruth oplyser at hun har henvendt sig på turistkontoret i Stege, om materiale om Præstø, de havde
næsten intet, og ”opfordrede til at blive på Møn, her er meget smukkere”
Veste, Inge, Inge har undersøgt priser og muligheder for sikkerhedsveste og påsyet logo. En vest ville
beløbe sig til ca. 120 kr. Drøftelse af om vi skal købe tøj for lokalrådets penge, om kvalitet og betydning.
Forskellige holdninger, men overvejende, at det skal vi nok ikke bekoste.
Skt. Hans aften., Rasmus, var ikke tilstede, men har sagt at dette år er gået godt, men det var meget dyrt
med kommunen som samarbejdspartner. Man vil finde anden måde til næste år, men gerne påtage sig
opgaven. Det var en meget smuk tv udsendelse der blev vist på DR1 herfra. Henny er blevet spurgt, om ikke
idrætsforeningerne tidligere har tjent en skilling ved arrangementet. Carsten mener ikke der er noget
særligt overskud, enes om, at hvis der kommer henvendelse til næste år, må vi se på det.
8) Eventuelt.
Intet.

Referat: Bent og Henny

