Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag d. 09.04.2019
Kl. 19.00 Karrebæksminde Bymuseum
Deltagere: Søren Knudsen, Gunhild Carlsson, Gert Vestergaard, Mette Brammer,
Karin Krogager, Annette Møller, Kurt Eriksen, Anne Devantie, John Kryger og Lise
Stavnsbjerg.

1. Formalia
a. Valg af ordstyrer: Kurt
b. Godkendelse af dagsorden: ja
c. Godkendelse af referat: ja
d. Økonomi – regnskab: Ja – med aftalte tilføjelse af forklarende tekst.
2. Konstituering - herefter :
Formand: Søren Knudsen, Næstformand Gundhild Carlson, Kasserer Karin
Krogager.
a. Evt. valg af permanent ordstyrer: 1. Halvår Kurt Eriksen.
Referater og dagsordener:
Enighed om fremtidige fyldige orienterende dagordener samt konklusionsreferater
for at nemme referatskrivningen.
Valg af webmaster: Ingen afklaring – emnet afgøres senere.

3. Status vedr. dige-projekt på Enø: Kurt redegjorde for status, herunder
foreløbig udgiftsfordeling. Der afholdes borgermøde den 8. Maj for
grundejerforeninger. Oversigtskort mm. er endnu ikke tilgængeligt, men vil
blive offentliggjort senere.

4. Indkørsel fra Enø Kystvej til parkering på stejleplads:
Venstresvings tavle respekteres ikke: Lokalrådet tager sagen op i
Karrebæksminde Forum (Turistforeningen, Erhvervsforeningen, DUNK, 2
Grundejerforeninger, Lokalrådet og Næstved Havn). Søren retter fornyet
henvendelse til Teknisk Udvalg/Helle Jessen om sagen. Området ejes af
Næstved Havn.
5. Tillæg til lokalplan vedr. Marine Event aktiviteter
Ikke alle nuværende aktiviteter opfylder lokalplanens bestemmelser
Fremtidige planlagte aktiviteter vil sandsynligvis være i strid med
gældende lokalplan.
Søren og Gert tager sagen op med Næstved Kommune, Plan og Erhverv.

6. Status/økonomi vedr. førstehjælpere, samt skab til hjertestarter
Der er kr. 2500,- til rest. Uddannet 15 førstehjælpere. Nyt kursus er på vej.
Nyt skab til hjertestarter er monteret. Lokalrådet betaler driften, Regionen
betaler kalibrering af ”starteren”.
7. Afholdelse af lørdagsmøde
Et ønske fra flere lokalrådsmedlemmer:
Søren og Gundhild kommer med oplæg/forslag til næste møde.
8. Eventuelt
 Spørgsmål til status i sagen om placering af telemast i
Karrebæksmindeområdet.: Næstved Kommune, Plan og Erhverv
arbejder med sagen.
 Forslag fra et medlem om flytning af faste lokalrådsmøder til en anden
dag i måneden end den nuværende 2. Tirsdag i hver måned. Drøftes på
senere møde

