STYREGRUPPEMØDE
Dato

Torsdag den 11. Juni 2020 Kl 19:00

Sted

Lærerværelset Præstø Privatskole

Deltagere
Per Vesterholm (PV), Præstø Sejlklub (PSK)
Karin Hultfeldt, Præstø Sejlklub
Bente Christensen, Præstø Vinterbadeklub
Martin Hartmann, Præstø Lokalråd
Sanne Tandrup, Præstø Løberne,
Connie Melander, Præstø Sport
Jens Sohl Jensen (JSJ), Præstø Sport
Nikolaj Reichel (NJ), Præstø Kajak og Padleklub (PKPK)
Sam Dyring, Præstø Kajak og Padleklub
Helle Tøfner, Præstø Kajak og Padleklub
REFERAT
Der var inden mødet udsendt en dagsorden med nedenstående punkter.
1. Valg af ordstyrer
NR
2. Valg af referent
JSJ
3. Person til at samle op på info- og give besked til rette vedkommende (Presse, Nordeafond,
kommune..?)
NR
4. Status på grej og fremtidigt brug og ansvar
PV fremførte på vegne af PSK at det er vigtigt at tingene bliver i området. PSK tilbyder at opmagasinere
grej i PSK’s opmagasinering i pakhus.
Ansvarfordeling markeret med fed nedenfor
Transportabel Basketball kurv PRÆSTØ SPORT
Kajakpolomål, 10 sit on top kajakker, 10 pagajer (orange) 20 veste og 20 hjelme PKPK
Fælles våddragter til kajak og openwater svøm (antal?) PRÆSTØ SPORT og PKPK
2 rescueboards PRÆSTØ SPORT
2

store sit on top kajakker (orange og hvide) PKPK

2 x banetov til markering PRÆSTØ SPORT
Trappe PRÆSTØ VINTERBADEKLUB

Dykkerbøjer/masker/snorkler PRÆSTØ SPORT
10 subbboards PKPK
2 juniorboards PRÆSTØ SPORT

Bålhytte
Den er offentligt/tilgængelig. Måske bør den sælges til kommunen. Nikolaj tager kontakt til
VK, med henblik på om de vil tage ansvaret for vedligeholdelse. PKPK påtager sig det daglige
tilsyn. Den trænger til maling.
Container 1 - NO 4 : PKPP
Container 2 - NO 5 : PKPK og Præstø Sport (fælles ejerskab) Parterne går i dialog om praktisk
brug om omkostningsfordeling.
7000 kr tømmer til fremtidige bænke (Lokalrådsmedlem Martin Hartman’s projekt):
Martin Hartmann påtager sig ansvaret for færdiggørelse
Flydende Shelter – Sanne er interesseret i at deltagelse i den videre placering. Vordingborg
Kommune kunne måske bruge den. To løsninger A: Sam Dyring kontakter Søspejderne
alternativt undersøge en løsning hvor den lægges på land. B: Nikolaj tager kontakt til
Vordingborg Kommune. C: Sanne Tandrup vil gerne arbejde med shelteren, hvis de andre
tiltag ikke bliver til noget. Kan evt et midlertidig sted hvor den kan ligge for svaj.

Hvis ingen af de to løsninger lykkes fjernes shelteren til ophugning. Hvordan er ikke aftalt.
2

stk projektor : Den ene projekter opbevares hos PKPK den anden opbevares hos Præstø
Sport.

5. Areal ved de forhenværende pavillioner Betonklodser (hvide Hofmansten)
og reetablering af græs eller Petanque?
Henrik Palle har tilbudt at fjerne klodser og overtagen ansvaret for dem
Muligheden for petanquebane blev drøftet.
Palles Kraner havde inden mødet til givet et sponsorat til etablering af græsarealet på kr. 3000,BESLUTNING : Pladsen bør genetableres som grønt område. EL installationer skal fjernes. Det klarer Sam
During. Kloakken skal fjernes/afblændes. Per Vesterholm påtager sig opgaven at undersøge og
gennemføre fjernelse af kloak. Per V. sørger for etablering af græs. Per tager dialogen med Præstø
Roklub om planen.
Evt. omkostninger i forbindelse med reetablering søges dækket vha. sponsorater.

6. Hvordan skal vi organisere et fremtidigt samarbejde omkring aktiviteter? og evt. i hvilket
forum ?

Procedure for lån og grejadministration er ikke fastlagt.
DRØFTELSE
Padleklub - foreslår at der etableres et samarbejdsudvalg der fx mødes kvartalsmæssigt.
PSK - Formændene for de forskellige klubber bør registreres på mailister og anden information, hos de
øvrige, således at der altid er gensidigt opdateret.
Vinterbaderne – hvad skal er samarbejdes omkring? Det er vigtigt at der er noget at samarbejde om.
Lokalrådet – hvordan kommunikerer man frem mod foreningsbyen
Præstø Sport (Connie)- skal vi lave flere events?
PSK (Karin)– klubberne kan mødes nogle gange om året for at tale samarbejde.
PSK (Karin)– Ungdomsfællesdag en mulighed for samarbejde.
Lokalråd – et fælles råd. Aktivt Liv Ved fjorden har vist at det giver god mening med fællesskab.
Padleklub – Fællesskaber om vinteren er en god idé
Lokalråd – fælles møde hvor man taler om planerne.
PSK – der er en tendens til at de enkelte foreninger drukner i drift.
Præstø Løberne – Samarbejde med handel og erhverv om Markedslørdage og Søndagsåbent
Padleklub (Helle T) – Måske kan de enkelte klubber sende en repræsentant til disse
PSK (Karin) - Måske skal der laves et kommissorium. En forretingsorden for et videre samarbjede.
Lokalrådet – kan der laves et samarbjedsforum
Bente – Foreslog at Karin laver et kommissorium. Formelt.
PSK (Per) – vild med vand. Blev markedsførst vha. facebook med bistand fra kommunen. 20.000 så det for
1.800 kr.
BESLUTNING:
Karin og Nikolaj laver kommissorium for et fremtidigt fælles aktivitetsudvalg.
SAMARBEJDSFORA.
Vild med Vand/Havnes Dag
Sankt Hans – bålfad rundt omkring i 2020
Fjordsvøming
2 fælles vinteraktiviter
Foreningernes dag (fælles fest)

7. Evt.
JSJ Opfordrede til at de enkelte foreninger fremsender information til den fælles ugeoversigt her:
https://aktivtlivvedfjorden.dk/ugeprogram/
De arbejdes på at lave en plakat der informerer om alle de gode aktiviteter i Vandkanten i løbet af en uge.
Mødets sluttede kl. ca. 21:00

