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Referat fra møde i Præstø Facaderåd

Dato: Fredag den 7. marts 2014
Deltagere:
Peter Bering
Anja Bille Hansen
Randi Nielsen
Berit Christensen
Rene Sørensen
Preben Jørgensen
Tom Andersen
Anne-Line Møller Sutcliffe (sekretær)
Dorit Mahler Jensen (sekretær)
Dagsorden:

1. Præsentationsrunde v/ Peter Bering
2. Sammensætning af facaderådet v/Anne-Line Sutcliffe
Flere er kommet ind i facaderådet. Borger- og håndværkerforeningens og
havnens pladser er endnu ikke politisk vedtaget, men vil blive fremlagt
politisk som ændring af forretningsorden.
To ledige pladser kan jf. forretningsorden besættes af bevaringsforening og
handels- og erhvervsforeningen.
Forretningsordenen bør tage stilling til de to ekstra pladser i forhold til
hvornår de kan besættes.

3. Valg af formand og næstformand for en 2-årig periode v/Peter Bering
Peter Bering er valgt til formand
Anja Bille Hansen valgt til næstformand
4. Mødetider og telefonnumre til hjemmeside v/Peter Bering
Datoer for kommende møder vedtaget, sendes med rundt.
5. Gennemgang af forretningsorden v/ Peter Bering
Ad hoc fortovsmøder og formandsbeslutninger menes stadig at være en
væsentlig del af facaderådets arbejde – for at kunne træffe hurtige
afgørelser.
6. Orientering om facaderådets kompetencer og rolle, opdatering af
forretningsorden, endnu ikke politisk vedtaget v/Anne-Line Sutcliffe
Der er planer om at udarbejde en brochure, der fortæller om facaderådets
arbejde og som kan fungere som facaderådets ”visitkort”. Tilslutning til
denne idé. Råtekst til drøftelse på næste møde.
Der arbejdes på et notat om facaderådets roller – vil være bilag til
forretningsordenen.
Ved formandsbeslutninger er der tilslutning til at ansøgningen om muligt
udsendes i en kort høring hos medlemmerne forud.
7. Orientering om ny Vejledning til skilte og facader v/Anne-Line Sutcliffe
Der har været et møde 10. december 2013 – referat udleveret. Udkast til
vejledning er under udarbejdelse. (Pas på med farvekoder NCS, da der er
et nuancespænd. Pas på at det ikke bliver for svært for ansøgerne at bruge
vores forskrifter. Indgår i de kommende drøftelser af vejledning.)
Anne-Line er sagsbehandler på denne.
8. Drøfte farveprøver på Netto v/Peter Bering
Røde farveprøver besigtiget. Fra ansøgers side var der ønske om gul
facade med hvidt bånd og gesims. Dette kræver en dispensation fra
lokalplanen. Facaderådet var positive for dette ønske, og der arbejdes
videre med dette. Næste trin er et ad-hoc-fortovsmøde på stedet og
efterfølgende formandsbeslutning.
9. Drøfte ansøgning om træterrasse ved Cafe Mocca v/ Peter Bering
Tilslutning til at det er en god idé og det vil være et aktiv for alle. Vil være en
forskønnelse af området.

2

