Referat for lokalrådsmødet tirsdag den 10.12.2019.
Mødedeltagere: Anne Devantier, Annette Møller, Kurt Eriksen, Gundhild Krogager
Carlsson, Karin Krogager, Lise Stavnsbjerg, Maj-Britt Juel Nielsen, Mette Brammer, Søren
Knudsen.

Afbud fra: John Kryger og Anne Planck
Referent: Lise
Ordstyrer: Kurt
Godkendelse af referat: Godkendt, men også afbud fra Annette og John
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

1. Punkt
Beskrivelse: Evaluering af borgermøde vedr. brolukning. Der arbejdes videre med vores
forslag vedr. flexbil/bus på Enø i lukningsperioden.
Er der andre forslag til markedsføring af lokalrådet ?
Beslutning: Flere fra Lokalrådet deltog i borgermødet, og der var enighed om at den
informative del var ok, mens der var alt for mange uafklarede ting omkring økonomi og
tidspunkt for lukning af broen. Vi afventer, hvad der sker på mødet den 17. dec. (teknisk
udvalg).
Vi mener der bør laves en undersøgelse af det reelle behov for parkeringspladser på
sjællandssiden for de fastboende på Enø, og campisternes biler. Måske kunne havnen
hjælpe Sejlklubben og Campingpladsen med en nedsat leje i perioden. Søren og Kurt
tager dette med til næste møde i Karrebæksminde Forum.

2. Punkt
Beskrivelse: Orientering fra møde i Karrebæksminde forum.
Beslutning: På KF- mødet blev der fremsat ønske om at harmonisere skiltning bl.a.
reklamerne under broen. Det bakker vi op om og vil gerne tilføje, at der skal ses på
flagningen i området. Når der lukkes ned for vinteren bør alle flag nedtages. Der kan
henvises til ”Den bevarende lokalplan 004”. Tages med på næste møde i K.F.

3. Punkt
Beskrivelse : Møde med skoleleder d. 07.01. eller d. 14.01.20 ml. kl.9.00 og 12.00
Invitationen er sendt til Karrebæk Idrætsforening.
Hvem kan deltage? Hvad skal drøftes?

Beslutning:
Der var stor tilslutning til at deltage i dette møde. Søren undersøger, om det er muligt at
lægge mødet så den erhvervsaktive del af lokalrådet kan deltage. Når vi har haft dette
møde tager vi stilling til, om vi også ønsker at lave et samarbejde med privatskolen.
Foreløbige emner til mødet: IT – projekt, skolevej, styrkelse af skolen, samarbejde om
relevante projekter som kan styrke interessen for lokalområdet.

4. Punkt
Beskrivelse : Lokalrådspuljen: Kultur-og demokratiudvalget har atter bevilget kr. 150.000
til lokalrådspulje. Regler for ansøgning/tilskud er som gældende for nuværende puljen.
Har vi projekter, som vi skal søge tilskud til?
Beslutning: Der kan stadig kun søges til egentlige projekter, ikke vedligehold. Alle
overvejer, hvad vi skal søge om, og kommer med konkrete forslag til januarmødet. Fast
punkt på dagsordenen fremover, som hedder ” Forslag til projekter til Lokalrådspuljen”.

5. Punkt
Beskrivelse : Næste møde d. 14.01.20
Start på planlægning af generalforsamling
Udvikling af it-kommunikation og fysisk tiltag.
Hvordan skal vi markedsføres mere bredt?
Beslutning: Her nåede vi ikke så meget, men vi bør invitere repræsentanter for
Tryghedsambassadørerne før generalforsamlingen, så vi ved, hvordan det har fungeret.
Kunne det være Kurt der klarer det?
Eventuelt:
Hjerterstarterprojektet er overgået til Trygfonden. Det får nogle konsekvenser på det
uddannelsesmæssige område.

Herefter fortsatte mødet under lidt friere og julede omgivelser på Kanalkroen. Vi ønsker
God Jul til dem der ikke kunne deltage her.

