PRÆSTØ LOKALRÅD.

BESTYELSESMØDE DEN 5. JANUAR 2016.

Tilstede: Bent Andersen, Ruth Christiansen, Ralf Mortensen, Henny Jørgensen, afbud; Lotte Rasmussen.

1) Strategisk Energiplan 2015, i høring til 27. januar.
Planen er omfattende og teknisk, set med vore øjne, men vi enes om svar der går på at forbedre
miljøet, og bemærke at man bør fremme de systemer, hvor overflod det ene sted, bruges anden
produktion. Lægges på hjemmesiden.
2) Vi drøfter vindmølleplanen, som ikke inddrager Præstø som sted for møller. Men vores erfaring
med kæmpemøllerne i Røstofte, er skræmmende, udseende. Solceller og andre placeringer skrives
ind. Henny skriver, og sender rundt til gennemlæsning. Lægges på hjemmesiden.
3) Referat fra Landsby Forum julemøde 6. dec. hvor Karsten Kolle fremlægger (endnu et) projekt
”Forhave på Forkant.” ”Helhedsplanen” for Præstø skulle være del af grundlag, Henny kunne
oplyse at den langt fra er færdig, Bent og Henny har deltaget i en række møder det sidste år, planen
skulle være færdig til fremlæggelse i oktober, vi har ikke modtaget 1. udkast fra forvaltningen
endnu. Er ikke helt klar over hvilken rolle lokalrådene skal spille, men Karsten Kolle er venlig og
meget engageret.

4) Den 6. er der administrativt stormøde, hele bestyrelsen deltager. På mødet den 6.12. blev
lokalrådene opfordret til at være ledere for workshops, på det administrative stormøde. Claus
Lyngby har arbejdet for, at indholdet skal bedres. Vores skrappe kritik sidste år har båret frugt.

5) Årets Dialogmøde bliver i cafeen, med nye politikere. Forsøg på at finde ordstyrer er ikke lykkedes,
så vi må hjælpe hinanden. Henny byder velkommen og styrer, hjulpet af Ben t og Lotte tager
referat. Vi prøver at få konkrete oplysninger ud fra problematikkerne om lokaler og trafik, opsamlet
på borgermøde i oktober 2015. Desuden skal vi prøver at vejre politikernes engagement i ”Fritid
ved Vandet”. Og så skal der afsættes god tid til de fremmødte borgere.
6) Vi har ikke penge på kontoen. Grundet mellemfinansiering ved fritid ved vandet. De kommer retur.
Henny kontakter Claus Lyngby for et forskud, eller hele 2016 beløbet. Annonce i ugebladet. Vi
serverer øl og vand.(Carsten pedersen)
7) Henny har talt med Knud Larsen om lokaler, han har fået vores ”skriv” til udvalget. K.N. vil sørge for
at vi kommer på dagsorden i udvalget i januar. Henny skal senere til møde i forvaltningen om dette.

Bent og Henny

