Referat fra lokalrådsmødet den 11.06.2019.
Deltager: Anne P, Gert, Lise, Søren, Mette, Annette, Majbritt, John, Gunhild & Anne D
Afbud: Kurt & Karin.
1. Formalia:
a: Godkendelse af dagsorden. Godkendt
b: Godkendelse af referat. Godkendt
c: Økonomi - regnskab: Økonomien til førstehjælp skal køres seperat på
regnskabet.
d: Ordstyrer: Lise
e: referent: Anne D.
2. Siden sidst:
Møde med grundejerforeningerne Lundegård & Højbroparken.
Beskrivelse: Grundejerforeningerne inviterede Lokalrådet. Søren, Gert og Kurt deltog
i mødet vedrørende kystsikring for boligerne nord for broen ( området omkring
smålandshavet, boligerne ved kajen og Spar købmanden). Den generelle vandstand er
steget med ca 6 cm, siden nuværende dige blev etableret.
På nuværende tidspunkt, foreligger der ikke en korrekt handleplan for kystsikring for
området samt økonomien for projektet.
Beslutning: Lokalrådet afventer, indtil der foreligger en handleplan.
3. Intern kommunikation mellem møderne/ Lise Stavnsbjerg.
Beskrivelse: Der forekommer en del kommunikation via internettet mellem møderne,
og medfører derfor mange unødige mail.
Hvorfor bliver tingene ikke drøftet på lokalrådsmøderne?
Lokalrådet drøftet den generelle kommunikation, mellem, under møderne,
kommunikation til borgerne og lokalrådets kommunikation ift. vedtægterne.
Beslutning: Rammen for lokalrådets generelle kommunikation internt og eksternt
skal være et punkt på det kommende tema/dialogmøde i efteråret 2019. Det er
fundamentalt i samarbejdet, at lokalrådet har en ensartethed i hvad og hvordan vi
kommunikere med borgerne m.fl. ift. vedtægterne.
Kommunikationen på internettet vedrørende information omkring kommende møder,
samt bevægelser vedrørende beslutninger, er fortsat relevant.
Når der gives retursvar, vil det være en god ide, at den enkelte overveje om alle
medlemmer skal have denne information.

4. Debat om synlighed samt evt. emner til borgermøde/ John Kryger.
Beskrivelse: Hvordan kan lokalrådet blive synlig i lokalområdet, - hvordan kan lokalrådet få en dialog, med borgerne om ønsker for lokalområdet og synliggørelse af
lokalrådets arbejde og beføjelser ift. vedtægterne.
Beslutning: Punktet bliver behandlet på det kommende tema/dialogmøde i efteråret
2019.
Tema/ dialogmøde for Lokalrådet:
Beskrivelse/beslutning: Da alle ikke kan deltage i slutningen af september mdr.,
vil Søren rette henvendelse til foreningskonsulent Margit Grønnegaard og lokalrådenes
kontaktperson Mette Lundegaard Dinesen ( Næstved Kommune), om de har mulighed
for at rykke mødet til den 8.10.19. Kl. 17.00-21.00.
Søren vender tilbage med den endelige afgørelse vedr. datoen.
Søren har nedskrevet punkterne til en dagsorden til tema-/dialogmødet.
Anne P & Anne D påtager sig opgaven for forplejningen til mødet.
6. Eventuelt.
Intet.

Afbud til næste lokalrådsmøde den 10.09.19: Anne P & Anne D
Ønsker alle en rigtig dejlig “solrig” sommer.

Ref. Anne Devantier Nielsen

