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     Præstø den 26/2-2020  

Ordinær generalforsamling afholdt den 26. februar 2020 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og stemmetællere. 

Keld Lorenzen blev valgt til dirigent. 

Peter Bering og Lone Nielsen blev valgt til stemmetællere. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

Karen Margrethe Olsen indledte beretningen med en præsentation af Vordingborg kommunes initiativ om 

klimasikring af havnene: Nordhavnen i Vordingborg, Stege og Præstø. 

Initiativet er resulteret i, at der for Præstøs vedkommen er lavet en plan for kystlinjen fra Nysøkrogen til 

Havnen, Dambæks have, Dalen og Engen. 

Der er tale om radikale forandringer af området mellem Dambæks have og roklubben. Bevaringsforeningen 

har derfor sendt en række konstruktive forslag som skulle, hvis de gennemføres, føre til at området 

bibeholder sine nuværende herlighedsværdier.  

Formanden gennemgik kort kommunens forslag og foreningens forslag til ændringer. Alle forsalgene kan 

læses på Bevaringsforeningens hjemmeside:  

 http://www.bevaring-præstø-og-omegn.dk/upl/website/arangementer/BKD19web1124.pdf 

Køb og salg af materialer: Hans, Marianne og Poul har gjort en stor indsats med salg og registrering af vores 

lager af genbrugsmaterialer. Bestyrelsen er meget glad for, på denne måde, at bidrage til at bygninger kan 

bevare deres oprindelige arkitektoniske udtryk. 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har i 2019 tilbudt alle medlemmer et kursus i 

lokalplanlægning.  Der arrangeres en Bauhaus tur til bl.a. Berlin og Dessau. 

Årsmødet afholdes i Svendborg 1-3 maj 2020, hvor generalforsamlingen afholdes i riddersalen på Hvidkilde 

gods.  

Efter beretningen blev der stillet spørgsmål til status for guldløverne som står foran den kinesiske 

restaurant på Svend Gønges Torv. Formanden oplyste at sagen stadig afventer reaktion fra kommunen.  

På spørgsmål om, hvordan bestyrelsen lever op til foreningens formål – gennemgik formanden bl.a. 

foreningens tur til Liliendal, artiklen om saftstationen i Mern, og det tidligere Andelsvaskeri i Præstø, 

arbejdet med folderen om: ”købstæders havnemiljøer bevaring og udvikling” og udarbejdelsen af et katalog 

med facadefarver som anbefales af lokalplanen. Kataloget udlånes til alle der står for at male facader.  

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab. 

http://www.bevaring-præstø-og-omegn.dk/upl/website/arangementer/BKD19web1124.pdf
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Niels Stoklund fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4: Fremlæggelse af budget. 

Niels Stoklund fremlagde budgettet for 2020.  

Budgettet blev vedtaget.  

Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om at kontingentet hæves til 250 kr./år. for enkelt medlemmer og 300 kr./år. 

for husstande.  

Kontingentet forhøjelserne blev vedtaget. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Hans Thormod Nielsen blev valgt. 

John Kunze blev valgt. 

Poul Markussen blev valgt. 

Mikael Forsberg ønskede at udtræde af bestyrelsen. Marianne Bay blev valgt i stedet og er derfor på valg  i 

2021. 

Punkt 7: Valg af suppleanter. 

Peter Bering blev valgt. 

Mikael Forsberg blev valgt  

Punkt 8: Valg af revisor. 

Peter Jersild blev genvalgt. 

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. 

Keld Lorenzen blev valgt.  

Punkt 10: Orientering fra fonden. 

Peter Bering aflagde beretning. Fonden indeholder 91.000 kr. Fonden råder over frie midler og pant på i alt 

140.000 kr. 

Det forventes at fonden giver et tilskud til restaurering af vinduerne i ejendommen Grønnegade 19 i 

Præstø. 

Bestyrelsen for fonden blev pålagt at fremlægge et revideret regnskab på næste generalforsamling.  

Punkt 11: Indkomne forslag. 
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Der er ikke indkommet forslag. 

Punkt 12: Eventuelt. 

Jakob Helles fremsatte kommentarer om at foreningens agereren i forhold til sager og observationer. Jakob 

Helles mener, at der var behov for at foreningen optræder konsekvent i alle sager. 

Nicolai Reichel gav udtryk for at dialogen om havnen ikke har været konstruktiv og opfordrende at 

foreningen indgik konstruktivt i dialogen.  

Bestyrelsen svarede: at medlemmer fra bestyrelsen har deltaget i alle dialogmøder, hvor det har været 

muligt. At foreningen har fremsat konstruktive forslag til løsning af de udfordringer der er på 

havneområdet. At det ikke er bestyrelsens opgave at tage en dialog med de enkelte ejere  om 

facadeændringer – med mindre at ejere henvender sig direkte til Bevaringsforeningen. Henstillinger om 

ændringer på facader ligger i facaderådet og dermed kommunen.   

Stefan Preuches erfaring fra Roneklint og den bevarende lokalplan er, at når beboere retter henvendelse til 

kommunen, er det tilsyneladende sådan at politikkerne ikke har intention om at håndhæve/overholde 

lokalplanen. Det sammen kan konstateres i Præstø. Kommunens opfølgning på henvendelser om brud på 

lokalplanen sker alt for sjældent.  

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00 

Efterfølgende præsenterede Stefan Preuche de spændende planer for b.la. Støberihallerne. 


