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Formandens beretning.

Det har været et rimeligt travlt år i Bevaringsforeningen.
Vi har fået styr på vores tegllager og har efterhånden det hele koncentreret på Beldringe.
Det er vi rigtig glade for, og vi håber i den forbindelse, at det gode samarbejde med
Beldringe kan fortsætte.
Vi har doneret tegl til renovationen af taget på Rødeled, og jeg synes selv, det er blevet et
godt resultat.
Et anden tiltag, i året der er gået, er en kraftig opgradering af vores lille blad.
Med Karen Margrethe som redaktør er spaltepladsen faktisk blevet udvidet til det
dobbelte.
Vi håber Karen Margrethe kan ved blive med at finde relevant stof til orientering af vores
medlemmer.
Desværre har vores hjemmeside lidt under problemer, men NU er vi på vej.
Der er blevet brugt rigtig meget tid på samarbejdet med Bevaringsforeningerne i Stege og
Vordingborg omkring Bygningskulturens dag. Hans Thormod og jeg deltog i flere
planlægningsmøder før de forskellige arrangementer løb af stablen.
Jeg selv deltog i busturen rundt i kommunen, og det var en meget interessant tur. Kun
synd at der var så få deltagere.
Dette samarbejde har fosteret et Koordinationsudvalg mellem de tre foreninger og
kommunen, hvor vi prøver at få lagt en linie for det fælles arbejde. Det første møde er
afholdt. I vil kunne læse mere om dette i vores næste blad. Her vil jeg især sige tak til
Hans Thormod for det store arbejde, han gør i denne forbindelse.
I år var det bevaringsforeningen der stod for den årlige udflugt.
Der var besøg på Rønnebæksholm hvor bygningen Venligheden blev beset. Peter Bering
var guide på denne tur, og da han har stået for den samlede renovering var han i stand til
at fortælle om alle detaljer.
Også Jagthytten blev besøgt samt Herlufholm kostskole.
Vi har afholdt et udbytterigt møde med Sejlklubben omkring havnen. I
Bevaringsforeningen arbejder vi på at få en bevarende lokalplan for området, og vi føler at
dette arbejde løses bedst hvis alle involverede parter deltager.
Vi deltager i det kommunalt nedsatte præmierings udvalg, og det var første gang i den nye
Vordingborg kommune, at dette udvalg var samlet.
Vi fik i fællesskab fundet frem til de bygninger, der skulle præmieres, og i Præstø blev det
den gamle Stationsbygning og Frederiksminde.
Ved præmieringen af Frederiksminde fik vi det kombineret med et foredrag.
Det blev en rigtig god dag hvor først Søren Nybo overrakte plaketten til Silja, og hvor
Claus Schmidt efterfølgende holdt et rigtig godt foredrag om Præstø huse dengang og nu.

Små hundrede mennesker mødte op til dette arrangement i de flot istandsatte lokaler, og
jeg synes Karen Margrethe, Hans Thormod og Peter, der stod for arrangementet, kan
være rigtigt tilfredse.
Vi er stadig i gang med projektet omkring statuen Mor og Barn. Det er Niels Stoklund, der
er ansvarlig, og Niels har holdt møder og haft kontakt til flere sider i sagen.
Vi håber, vi snart kan komme med den endelige løsning, da statuen trænger kraftigt til at
blive behandlet.
Vi deltager i samarbejdet i Facaderådet. Der har været mange sager, men desværre
synes jeg, at se en tendens til at borgere går i gang med ændringer uden at spørge først.
Det er trist, for det er meget nemmere at mødes om en løsning, før der startes, end det er
at skulle fortælle, at et skilt eller en facadeændring ikke lever op til Lokalplaner og Skilte &
Fadevejledningen, med efterfølgende skriverier og diskussioner.
Lad dette være en opfordring til at kontakte facaderådet eller kommunen, inden der
startes.
Og så kunne det have været rart, hvis jeg kunne have stoppet her, men på det seneste
har vores store emne været lokalplanen for Antoniehøjen.
Lad os slå det fast. Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn ønsker ikke Antoniehøjen
bebygget.
Vi mener at kommunalpolitikerne handler i strid med den nye Kommuneplan, hvis
målsætninger det er
• at der skal værnes om kommunens unikke værdier,
• at kulturmiljøer skal beskyttes
• og at der skal satses på kvalitet og lokal særegenhed,
ved at foreslå at Antoniehøjen udlægges til bebyggelse.
Vores smukke gamle købsstad fortjener, at de by- og landskabskulturelle værdier bevares
og fremhæves i stedet for at sløre og udviske det karakterfulde landskab omkring Præstø.
Antoniehøjen ligger som et flot grøntbælte, der giver en klar og markant afgrænsning af
købstaden. Gennemføres Kommunens nye forslag vil Præstø komme til at ligne alle andre
byer, hvor udviklingen har lagt lag på lag af parcelhuse, tankstationer, bilforhandlere og
supermarkeder på bygrænsen og dermed sløret zonen mellem by og land.
Vi har Tubæk å, der løber fra Øster Bro i gennem engen og ud mod Rosager og Skibinge.
Dette blå / grønne bælte bør ligeledes udvikles og fremhæves for dermed at understrege
adskillelsen af den gamle købstad fra de omgivende nye bebyggelser.
Sammenholdt med, at befolkningstallet falder i Præstø, er der ingen saglige argumenter
for en så stor udvidelse af byggegrunde på Antoniehøjen.
Bevaringsforeningen opfordrer derfor kommunalpolitikerne til at trække forslaget i
Kommuneplanen tilbage.
Det er med stor glæde, at Bevaringsforeningen har konstateret, at Præstø Lokalråd er
gået ind i kampen imod kommunens forslag til bebyggelse af Antoniehøjen.
Bevaringsforeningen vil derfor opfordre alle til at deltage i dialogmødet med kommunen
mandag den 23. marts kl. 19.00 i Bio Bernhard, hvor netop bebyggelsen på Antoniehøjen
er på dagsordenen.
I øvrigt håber jeg, vi kan få en god snak om dette emne, når generalforsamlingen er slut.
René Sørensen

