Referat fra Lokalrådsmøde d. 14.05.2019
Kl. 19.00 Karrebæksminde Bymuseum
Deltagere: Søren Knudsen, Gunhild Carlsson, Gert Vestergård, Mette Brammer, Annette
Møller, Kurt Eriksen, Anne Planck og Lise Stavnsbjerg.

1. Formalia
a. Godkendelse af dagsorden: OK
b. Godkendelse af referat: Godkendt med bemærkning til emnet
Lokalplan 004.
c. Økonomi-regnskab: Godkendt med enighed om at udgifter til
førstehjælpsaktiviteter fremover får særskilt konto.
2. Siden sidst :
Møde i Karrebæksminde forum:
 Havnen har truffet beslutning om, at salgsvogne ved ”Streetmarkedet”
gerne må være permanent opstillede, men skal være indregistrerede.
 Havbad-projekt: Drøftet Havbad-forslag fra Gert. Gert fortsætter med
projektet dog også med en model som tager højde for et bad ind mod
bassinet. Samt der tages højde for logistik og økonomi i de 2 scenarier.
 KBM Forum ser gerne, at der tages hurtig aktion på lukning af
halvdelen af indkørslen/lukning samt etablering af egnet vej forhold
ved indkørsel fra Ved Broen.


Karrebæksminde “Tri” afholdes 1. Juni i år. Fremadrettet tidsaftale. Der
må forventes megen trængsel på dagen.



Tang på Vesterhave: To grundejerforeninger har indgået aftale om
genanvendelse af ålegræs.

Borgermøde vedr. Dige-projekt:
Kurt orienterede om det afholdte borgermøde i Herlufsholmhallen hvor 300
deltog. På Næstved Kommunes hjemmeside: Borger, miljø og klima,
Kystbeskyttelse findes en gennemgang af projektet.
Byrådet forventes af træffe beslutning efter sommerferien.
Førstehjælpere – status:
15 deltagere på kurset den 27.4.
Det vides endnu ikke hvor mange der melder sig som førstehjælpere.
Røde Kors kontaktet vedr. Hjertestarter der er pillet ned på det gamle
samaritter-hus, men som ikke er fjernet fra appen.
Der er kommet hjertestarter op ved vinterbadeklubben.
3. Forslag til Turistforeningen vedr. kort over Karrebæksminde (Anne
Planck)
Anne præsenterede ide vedr. tilføjelse af ikon med hjertestarter, og angivelse
af placering af de 14 hjertestartere i området, når turistguiden med kortet

genoptrykkes.
Lokalrådet bakker op om ideen, og Anne kontakter Jørn Johansen på vegne
af lokalrådet.
4. Debat om synlighed samt evt. emner til borgermøde (John Kryger):
Emnet udsat til næste møde.
5. Tema-/dialogmøde:
Ønske om ekstra lokalrådsmøde med henblik på at opnå konsensus for
udformning af dagsordener, referater og forståelse af vedtægter, herunder
emnet habilitet i forbindelse med sager på lokalrådsmøderne.
Søren kontakter Næstved Kommune for input til mødet.
Mødet er planlagt til den 3. Juni 2019.
6. Eventuelt
 Projekt for bedre tilgængelighed for handicappede. Næstved Kommune
har sat penge af. Lokalrådet beder om snarlig igangsættelse.
 Suppleant i forbindelse med Janus orlov bliver Kurt.

