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Skriftlig beretning for året 2022. 

 

Vi har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder: den 2. marts, den 04. juli, den 29. august, 

den 24. oktober og 01. december.  

 

I den skriftlige beretning henvises til de 3 numre at nyhedsbrevet, som er delt rundt 

til alle medlemmer af foreningen. Bladet udkom marts, september og december. Alle 

bladene ligger på vores hjemmeside og giver også et godt indblik i bestyrelsens gøren 

og laden i 2022.  

 

Foreningen er på Facebook, By og Land Præstø og har egen hjemmeside 

(www.bevaring-præstø-og-omegn.dk )  

 

Høringssvar: 

 

Vi har udarbejdet 4 høringssvar som kan ses på hjemmesiden under punktet 

indsigelser: Det drejer sig om: 

 

 

 

- tagændringer på Bosei idrætshøjskole, Præstø. 

- nedrivning af længer på Jungshovedvej 100. 

- nedrivning af Dyremarken 11 Jungshoved. 

- dagligvarebutik ved Næbvej i Præstø. 
 

 

Facaderådet: 

 

Bestyrelsen besluttede umiddelbart efter generalforsamlingen i 2022 at genindtræde i 

Præstø Facaderåd. Jørgen Kreiner-Møller blev valgt til foreningens repræsentant.  

 

Der er afholdt 1 møde i det forgangne år.  
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Kommunalvalg og ny sammensætning af Klima-og Teknikudvalget. 

 

Klima- og Teknikudvalget har følgende sammensætning efter kommunalvalget i 

2021:  

 
• Anders J. Andersen - Formand 

• Ronni B. Lykkehus - Næstformand 

• Jesper Adler 

• Poul A. Larsen 

• Daniel Irvold 

• Eva Sommer-Madsen 

• Peter Ole Sørensen 

 

I juni 2022 inviterede vi formanden for Klima- og Teknikudvalget Anders Andersen 

på en guidet tur i Præstø. Under besøge talte vi bl.a. om, hvordan vi ser mulighederne 

for et velfungerende facaderåde og om muligheden for, at facaderådets 

kommissorium udvides til også at omfatte byrumsinventar, altså det, som er imellem 

bygningerne.  

 

Den 8. marts 2023 inviterer kommunen til workshop under temaet: 

Hvordan vi bedst muligt indretter vores offentlige rum for fremtiden og ikke mindst 

får fremhævet, hvor de markante pejlemærker for den gode arkitektur i Vordingborg 

Kommune findes.  

 

 

 

Genbrugsmaterialer: 

 

Som følge af ejerskifte på Beldringe Gods er vores aftale for opbevaring af 

genbrugsmaterialer blevet opsagt. Efter ihærdig søgning efter egnet gratis 

opbevaring, måtte vi sande at det ikke var muligt. Vi afholdt derfor et ophørsudsalg 

den 31. august 2022. Mange kom forbi og salget gik over alt forventning godt.  

 

En trist beslutning. En epoke er slut.  
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Sommerudflugten 

 

Sommerudflugten gik i 2022 til Gunderslevholm. På rundvisningen fortalte Claus de 

Neergaard levende om såvel de imponerende, nyistandsatte avlsbygninger som den 

smukke hovedbygning. Vi nød eftermiddagsteen i havestuen med de fine kinetiske 

tapeter.  

 

Efterfølgende gik turen til den nærliggende Holløse vandmølle, hvor vi blev vist 

rundt i såvel bygninger som i den idylliske have og nød et glas vin.  

 

Tak til værtsparrene for de fine besøg. 

 

Samarbejdet med Bygnings- og Landskabskultur Møn og Bevaringsforeningen 

Vordingborg. 

 

Vi mødes 3 - 4 gange årligt på Teknik- og miljøforvaltningen i Langebæk. På disse 

møder deltager kommunens medarbejdere i de punkter, der er relevante for dem.  

 

Den traditionelle tur i anledning af Bygningskulturens Dag, blev afholdt den 2. 

oktober 2022 under overskriften: Sukkerindustriens bygningsarv - bevaring og 

transformation.  

 

Vi besøgte Mern saftstation, Damme saftstation og sukkerfabrikken i Stege.  

 

Det var igen i år en meget vellykket og velbesøgt tur.  

 

Vi fortsætter registreringen af bevaringsværdige bygninger i Gl. Langebæk 

kommune i løbet af foråret og sommeren 2023.  

 

Gyldne dage i Præstø. 

 

Foreningen er en del af arbejdsgruppen under initiativet ”Gyldne Dage i Præstø. 

Under Gyldne Dage, den 10. og 11. september 2022, deltog vi i: ”Byting og 

Ideværksted om bevaringsindsatsen i Præstø” i samarbejde med Præstø Lokalforum.  
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Grundtvigs Hus, Torvestræde 7. 

 

Grundtvigs Hus er en fredet ejendom. I samarbejde med Lokalhistorisk Forening 

forsøger vi at påvirke såvel ejer som Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) til at prioritere 

en istandsættelse af ejendommen.  

 

Støberihallerne på Adelgade. 

Vordingborg Kommune har solgt Støberihallerne til Realdania By og Byg med 

henblik på at restaurere og ombygge de bevaringsværdige bygninger og udleje dem 

til kommunen til brug for bibliotek, borgerservice, møder, kultur, Lokalhistorisk 

Arkiv og andre foreningsaktiviteter.  

Støberihallerne i Præstø er et af de efterhånden meget få bevarede, bynære 

industrianlæg opført i den sidste del af 1800-tallet. Det 1.000 m2 store 

bygningskompleks er opført som en helhed i 1887 som jernstøberi og består af en i 

dag decimeret produktionsbygning mod syd, en bygning til værkførerens kontor og 

bolig mod øst og en mindre lagerbygning mod vest. Forhuset mod Adelgade var 

oprindeligt to bygninger på samme matrikel.  

Med salget af ejendommen til Realdania følger en gensidig forpligtelse til, at 

Realdania istandsætter og indretter bibliotek og borgerservice mod, at Vordingborg 

Kommune herefter lejer ejendommen. Med disse nye funktioner vil der sikres 

almindelig adgang for offentligheden, hvorved ejendommens karakter af ”byens hus” 

vil blive styrket. Derudover er det på tale, at Lokalhistorisk Arkiv også skal huses 

her.  

Vordingborg Kommune har forpligtet sig til at understøtte projektet ved at bygge en 

lille fodgængerbro over åen, så Støberihallerne forbindes med en eksisterende p-plads 

syd for åen, som samtidig udvides. 

I foreningen glæder vi os over, at Støberihallerne bliver bevaret for eftertiden. Og 

at istandsættelsen er gået i gang. Især glæder vi os over, at det er Realdania, der har 

købt dem og gennemfører restaureringen.   
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Det grønne tehus 

Vi har taget initiativ til at sikre bevaringen af det lille grønne tehus i Dambæks have. 

Det står nu i bådehallen ved siden af Traditionelle Håndværk og frivillige er i fuld 

gang med istandsættelsen.  

Vordingborg kommune og tømrermester Madsen støtter økonomisk indkøb af 

materialer til istandsættelsen. Samarbejde og gode råd får vi gavmildt af Traditionelle 

Håndværk.  

Som en markering af istandsættelsen arrangerede Bevaringsforeningen, Præstø 

Lokalforum og Foreningen for Traditionelle Håndværk den 4.februar 2023 en festlig 

formiddag i bådehallen. Arrangementet var finansieret af Realdania via puljen: 

”Samlingskraft”, der støtter arrangementer, som formidler værdien af at bevare og 

bruge de steder som omgiver os. Arrangementet byggede på tre grundsten: 1) 

Bygnings- og Landskabskultur, 2) Nye fællesskaber i lokalområdet og 3) den grønne 

dagsorden og bæredygtighed.  

Med Stefan Preusche og John Kunze gennemgik vi det grønne tehus og, hvordan 

istandsættelsen kan gribes an. Stefan viste rundt i bådehallen, der rummer foreningen 

Traditionelle Håndværk, hvorefter han og John gav kursus i at skære glas og kitte 

vinduer.  

50 veloplagte gæster deltog i en meget vellykket formiddag.  

Karen Margrethe Olsen 

Formand 

20. februar 2023 
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