Formandsberetning på generalforsamlingen den 28. februar 2019:
Tak til bestyrelsen.
Foreningen besøgte Petersgaard den 4. juni 2018.
Den 6. juni 2019 har vi planlagt et besøg på Liljendal gods ved Mern, mere herom i
næste nyhedsbrev.
Vi har ryddet op i Bevaringsforeningens gemmer og fundet et brev der fortæller, at
foreningen blev stiftet den 27. august 1981. Den 27. august 2021 fylder
Bevaringsforeningen således 40 år – det vil vi naturligvis markere på festlig vis.
En radikal ændring. Købmandsgården i Mern bliver ikke revet ned.

Facaderådet.
Der har været afholdt et møde i foråret 2018. Facaderådet fungerer ikke for
øjeblikket. Jeg har netop sendt oplysning om en meget uheldig afdækning af
vinduerne på forretningen Sabina til kommunen – om jeg hører noget fra
kommunen, er det godt spørgsmål. Vi har også påtalt en meget uheldig opsætning
af udluftning på facaden på et hus i Adelgade mm. Det er meget utilfredsstillende at
vi aldring hører noget fra kommunen.
Præstegården i Stavreby: I et høringssvar opfordrede vi til at den bevarende
lokalplan følges og at der ikke gives tilladelse til at lægge tagpap på tagene.
Adelgade 36. Tom Andersen ansøgte om tilladelse til at lægge endnu to
ovenlysvinduer i tagfladen. Vores svar var: at med de ændringer kommunen
allerede havde give tilladelse til, er bygningen så ødelagt, at vi ikke længere vil
forhold os til sagen.
Bannere på Kaja- og padleklubben. Bannere må ikke sættes op ifølge lokalplanen.

Nye byggeplaner på området mellem Dambæks have og stranden.
Det er med stor forundring, at vi kan konstatere at der allerede er bygget klublokaler
til Præstø Kajak- og Padleklub. I Sjællandske den 14. februar kan man læse, at der
søges om byggetilladelse til opførelse af et endnu et klubhus, bålhytte, containere
mm.
Den gældende lokalplan er helt klar på området, det gælder også byggeri.
Der må ikke bygges uden forudgående etablering af en helhedsplan og lokalplan.

Torve og gaderegulativet. Det nye torve- og gaderegulativ tages op til vurdering. i
juni 2019. Vi ser frem til at blive orienteret. Vi vil også opfordre den nye formand for
Handelsstadsforeningen, Rasmus Ejvind, til lave en aftale med de
forretningsdrivende om at overholde den gældende lokalplan for så vidt angår
facaderne og at begrænse sandwichskilte mm. få fortovet.
Grøn kulturarv. Bygningskulturens Dag den 7. oktober
På dagsorden var: Grønne områder der er arkitektonisk bearbejdet. Haver, parker,
alleer, torve.
På busturen besøgte vi skolehaven og parken ved Liljendal, Hans Hansens Have i
Keldby, Historisk Botanisk Have i Vordingborg og parken ved Nordfeld Gods på Møn.

