Generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2018
Lokalråd Karrebæksminde er nu gennem sit niende funktionsår.
Lokalrådet valgte efter sidste års generalforsamling følgende konstituering – formand Søren Knudsen,
næstformand Gunhild Krogager Carlsson, kasserer Karin Korgager, sekretær Annette Møller.
Lokalrådet består i dag af 11 medlemmer og en suppleant.
Lokalrådet har igen i år især sat fokus på emner som berører alle i vores område.
Lokalrådet gennemførte i den anledning to byvandringer og udarbejdede efterfølgende de to notater
som er fremlagt.
Et notat vedr. trafikforhold og et notat vedr. turisme.
Notatet vedr. trafikforhold blev sendt til Teknisk forvaltning.
Lokalrådet blev efterfølgende indkaldt til møde med teknisk udvalg hvor notatet blev gennemgået. Der
var stor lydhørhed overfor indholdet og en af de sorte pletter som man lovede at vil gøre noget ved i
den kommende sæson, er ind- og udkørselsforholdene til den store parkeringsplads på Enø Kystvej
Udvalgsformanden lovede, inden turistsæsonen 2019, at opsætte skilt med indkørsel forbudt, samt at
medvirke til opstilling af halvbom som dækkede indkørselsbanen. Formanden lovede samtidig at
reparere det vejstykke efter rundkørslen som nu skal benyttes som indkørselsvej.
Jeg ved at der efterfølgende har været en dialog med Næstved havn, som ejer parkeringspladsen og
derfor har ansvaret for opsætning af bom, samt om forbedring af vejanlægget på selve
parkeringspladsen.
Jeg kender ikke udfaldet af denne dialog, men det er en sag som lokalrådet vil have fokus på i den
kommende tid og presse på for at sikre at forholdene er i orden, inden turiststrømmen starter.
Et af de øvrige problemsteder i notatet er fortovet ved Karrebæksmindebroen. Dette problem har vi for
nyligt igen påpeget i forbindelse med den pulje på kr. 200.000 som Næstved kommune har stillet til
rådighed til forbedring af adgangsforhold for handicappede.
Problemet i forhold til en snarlig forbedring af netop dette fortov er at Kanalpladsen formentlig skal
bruges som oplagsplads for materialer og andet i den periode, hvor der som bekendt skal udføres
reparationsarbejder på broen, hvorfor en evt. forbedring/udretning af fortov først vil kunne iværksættes
når reparationsarbejderne er afsluttede.
Reparationsarbejderne forventes først iværksat når man har et mere præcist og tilbundsgående
kendskab til broens tilstand og de deraf følgende omkostningen ved reparationen.
Notatet vedr. turisme er efterfølgende blevet godkendt at Karrebæksminde forum (Karrebæksminde
Erhvervsforening, Karrebæksminde Fiskeriforening, Næstved havn, Næstved Turistforening, Næstved
sejlklub, grundejerforeninger ved Vesterhave Strand)
Notatet er ligeledes sendt til Næstved Kommune.
Det er glædeligt at kunne konstatere at Næstved havn har taget dele af notatet til efterretning. I den
kommende sæson vil der derfor ikke være opstillet hoppeborge og div. telte med tøjsalg på den store
parkeringsplads, ligesom der er stillet skærpede krav til stadeholdernes boder ved
Streetmarked/Stejlepladsen.
De stigende aktiviteter og den ændrede benyttelse af dette areal, -arealet efter Fiskehuset Enø, som
tidligere var forbeholdt fiskernes aktiviteter, betyder også at lokalrådet i den nye periode vil arbejde på
at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan – et tillæg som giver mulighed for de aktiviteter
som det forventes løbende vil komme til, men med et indhold som stiller nogle krav til kvalitet og visuel
fremtræden.
I forbindelse med forslag til ændring af Næstved kommunes skolestruktur var der, som bekendt, lagt
op til betydelige ændringer på Karrebæk skole.

Lokalrådet fremsendte i den forbindelse et høringssvar som ret håndfast imødegik ændringsforslaget
og henstillede til ro om skolen, for at sikre at den tydelige positive forbedring som opleves af både
børn og forældre forsætter og giver øget tilgang af elever til skolen.
En af vores lokale politikere takkede efterfølgende for et stærkt indlæg og det var derfor glædeligt
efterfølgende at kunne konstatere at Karrebæk skole ikke blev berørt af ændringerne.
Lokalrådet blev i efteråret kontaktet af repræsentanter fra organisationen bag Danmark redder liv, som
gjorde opmærksom på at der i vores område var behov for at udbrede kendskabet til organisationens
arbejde, herunder behovet for uddannede førstehjælpere
Efter møde med bl.a. direktøren for præhospitalet i vores region – som i øvrigt har sommerhus på
Enø, blev det besluttet at afholde et borgermøde.
Borgermødet fandt sted d. 16. oktober, med en, for os, overraskende stor interesse. På borgermødet
blev der givet en bred meget orientering om behovet for uddannede førstehjælpere, bl.a. fra en
førstehjælper som fortalte om egne oplevelser og fra en borger som selv havde haft behov for
førstehjælpen.
Det blev under mødet besluttet at lokalrådet ville være primus motor i forbindelse med at oprette
uddannelseskurser for førstehjælpere.
Der har været flot interesse for disse kurser. Der er på nuværende tidspunkt afholdt 2 kurser med 27
deltagere som har ført til 14 uddannede og godkendte førstehjælpere, hvoraf 3 allerede har været
benyttet.
Vi har planlagt et nyt kursus d. 24. april med 14 deltagere.
Lokalrådet har afgivet høringssvar i forbindelse med kommunens Planstrategi og turismetillæg, i
forbindelse med Kollektiv trafik og i forbindelse med Flexboliger.
Lokalrådsrepræsentanter har været på byrundtur med centrechef Pernille Balslev-Eriksen. Turen gav
bl.a. Pernille et overblik over de uheldige eksempler på indsigtsgener som forvaltningen desværre
tidligere har undladt at medtage i forbindelse med behandling af byggeansøgninger.
Turen varede et par timer og det er vores håb og forventning at forvaltningen for fremtiden lever op til
reglerne og i langt højere grad vil tage hensyn til disse gener i forbindelse med
byggesagsbehandlinger.
Som jeg ligeledes omtalte på sidste års generalforsamling har vi forsat problemer med de store
tangmængder især på Vesterhavestranden og med de lugtgener som desværre stadig opleves fra juni
til oktober, ligesom tangmængderne forhindre den udnyttelse af badestranden som vi gerne så
fremmet, især for de børnefamilier som gerne vil væk fra ”fluepapiret” på Enø stranden.
Der findes desværre ingen løsning på tangproblemet lige om hjørnet. Den eneste kendte løsning er
som tidligere år opsamling og bortkørsel.
Vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til hvilke foranstaltninger der vil blive iværksat for denne
sæson, men jeg forventer at der vil være en økonomisk ramme svarende til sidste år, selv om vi sidste
år kunne konstatere at den tildelte ramme desværre ikke var tilstrækkelig til at opnå et tilfredsstillende
resultat.
Alle lokalråd i Næstved kommune var inviteret til møde på politistationen hvor vi blev orienteret om
politiets projekt vedr. borgernært politi
Vi har efterfølgende indbudt repræsentanter for Sydsjællands og Lolland – Falsters politi til to af vores
møder og er her blevet orienteret om projektet og bedt om at lokalrådet medvirker til at finde
tryghedsambassadører i vores område.
Projektet er nu sat i gang i stort set alle lokalrådsområder i kommunen.
Der er i lokalråd Karrebæksminde meget forskellige holdninger til projektet, hvilket har medført at vi
desværre ikke er kommet i mål.

Det er derfor vores håb at Martin Rohdemejers glimrende orientering og den afsluttende opfordring
som indledte vores generalforsamling vil resultere i at flere af de tilstedeværende vil påtage sig rollen
som Tryghedsambassadører, eller at i vil medvirke til at finde andre som vil påtage sig rollen.
Sidste års beretning afsluttede jeg med at orientere om min egen holdning til et lokalrådsmedlems
offentlige og private enegang i forhold til et af de projekter som lokalrådet havde behandlet.
Den del af min beretning blev efterfølgende drøftet i lokalrådet. Jeg vil derfor beklage, hvis jeg ikke
tydeligt nok gjorde opmærksom på at jeg udtrykte min egen og personlige holdning, samt at indlægget
ikke på forhånd var drøftet med lokalrådets øvrige medlemmer.
Med disse ord vil jeg overlade lokalrådets beretning til forsamlingen.

