Generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020
Lokalråd Karrebæksminde er nu gennem sit tiende funktionsår.
Lokalrådet valgte efter sidste års generalforsamling følgende konstituering – formand Søren Knudsen,
næstformand Gunhild Krogager Carlsson, kasserer Karin Krogager, sekretær funktionen går på tur
blandt bestyrelsens medlemmer.
Lokalrådet består i dag af 11 medlemmer og en suppleant.
Efter konstitueringen var den interne kommunikation i lokalrådet, herunder i hvilke situationer det
enkelte medlem tegner lokalrådet to af de områder som vi først valgte at se nærmere på.
Den interne kommunikation faldt ikke helt i tråd med ønsket fra flere medlemmer, som ønsker at stort
set alt kommunikation, bortset fra alm. orientering skal foregå på lokalrådsmøderne og ikke via mails,
ligesom der i forbindelse med en enkelt sag blev sået tvivl om hvorvidt henvendelser var sket på
vegne af lokalrådet eller ej. .
Vi enedes derfor om at afholde et længere varende dialogmøde, som var målrettet mod drøftelse af og
forventningsafstemning i forhold til den interne kommunikation.
Som tovholdere for mødet havde vi inviteret to af Næstved kommunes medarbejdere, medarbejdere
som begge har lokalrådene som en del af deres arbejdsområder.
Jeg føler at mødet gav os en bedre indsigt i den måde vi hver især ønsker kommunikationsforløbet
under lokalrådsmøderne og især i hvilket forum vi hver især ønsker debatten.
Som nævnt ved sidste års generalforsamling har vi tidligere udarbejdet et notat vedr. trafikforhold, et
notat som dengang blev præsenteret for medlemmerne af teknisk udvalg.
Det er derfor en glæde at vi kan konstatere at mindst to af de trafikale problemer som vi påpegede nu
har fundet sin løsning.
Et af de sorte pletter som man lovede at ville gøre noget ved i sommersæsonen 2019, er ind- og
udkørselsforholdene til den store parkeringsplads på Enø Kystvej
Man opsatte i første omgang et skilt med indkørsel forbudt, hvilket desværre ikke havde den ønskede
virkning, hvorfor det blev besluttet at spærre indkørslen helt.
Inden etableringen fremkom de sædvanlige klager på de sociale medier, samt nogle få læserbrev i
lokalaviserne, hvorimod der stort set ikke har været klager efter etableringen.
I øjeblikket er afspærringen nedtaget, men den vil blive genetableret inden det store turistpres sætter
ind.
Et af de øvrige problemsteder i notatet var fortovet ved Karrebæksmindebroen.
Som nævnt sidste år påpegede vi at de kommunalt afsatte midlerne til lettelse af adgangsforhold for
handicappede burde bruges til forbedring af adgangen til fortovet ved Karrebæksmindebroen.
Det var derfor glædeligt da jeg modtog en henvendelse fra Næstved kommune om at man var indstillet
på at bruge midlerne til at opfylde vores ønske. Vi kan alle nu konstatere at forbedringen nu er sket.
Broens eksisterende fortov er er forlænget, hvilket betyder at kørestolsbrugere ikke længere skal
svinge ud på kørebanen inden broen.
De øvrige punkter i vores notat har endnu ikke medført de ønskede ændringer, hvorfor notatet, på
foranledning af Karrebæksminde forum, nu er genfremsendt til Næstved kommune.
Lokalrådet er flere gange i årets løb blevet bedt om at tilkendegive sine holdninger.
Jeg kan bl.a. nævne møde vedr. ny lokalplan for området ved Fiskerlejet, hvor der er større udfordring
i at udnytte området turistmæssig på en måde som opfylder ønskerne hos investorer, brugere
(fiskerne) og Næstved kommune.

Der er endnu ikke fremkommet forslag til en lokalplan.
Lokalrådet var ligeledes inviteret til møde med Karrebæk Skole, et møde som gav stor indsigt i
hvordan Karrebæk Skole fungerer i dag.
Det var et meget positivt møde og det er utroligt glædeligt at kunne konstatere at vi forhåbentligt er
langt forbi drøftelserne om skolelukning.
Karrebæk skoles nuværende ledelse gør det forbilledligt godt og Karrebæk skolen er i dag en meget
velfungerende skole som ligger ret højt på alle de parametre som skolerne i dag bedømmes på.
Skoleledelsen har ligeledes et fantastisk samarbejde med Karrebæk idrætsforening og er i øjeblikket
dybt involveret i idrætsforeningens helt nye projekt - e-sport.
Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde med Karrebæk skole.
Vores projekt vedr. uddannelse af førstehjælpere i regi af ”Danmark redder liv” er nu afsluttet.
Hele organisationen bag ”Danmark redder liv” er netop blevet nedlagt og ordningen ligger nu i regi af
Trygfondens hjerteløberordning.
Dette betyder at der ikke længere er krav om at der ikke længere er krav om at hjerteløbene har
gennemført et kursusforløb, dog tilbydes e-leaning kurser for hjerteløbere.
Lokalrådet har dog besluttet at vi seere vil arrangere et møde for de førstehjælpere som har
gennemgået vores kursusforløb.
Et af de tilbagevendende problemer i Karrebæksminde er som bekendt tangproblemet på vores
strande, et problem som desværre er stærkt stigende på de fleste strande i Danmark og som
formentlig kun vil blive værre i fremtiden.
I forbindelse med den kommende sæson kan jeg oplyse at Næstved havn og Næstved kommune har
indgået en aftale om rydning på den første del af Enø stranden ud til den del af stranden som tilhører
sommerhusejernes grundejerforening.
På Vesterhavestranden er der endnu ikke indgået aftale mellem grundejerforeningerne og Næstved
kommune, men jeg er bekendt med at der i denne sæson vil blive iværksat flere alternative forsøg for
at begrænse tangmængden på stranden, ligesom jeg er bekendt med at der er indgået aftale med en
virksomhed som leverer tang til tangtage og forarbejder det til isolering.
Projektet med tryghedsambassadører i vores område forsætter, seneste med positive
tilbagemeldinger fra Næstved politi.
I lokalrådet har vi et stort ønske om at få vores hjemmeside opdateret og ajourført. Der er desværre
ingen af lokalrådets medlemmer som er særlig professionelle på IT området, og det er derfor glædeligt
at to af lokalrådets medlemmer nu har påtaget sig rollen.
Vi havde håbet at kunne hente hjælp blandt Karrebæk skoles 6 klasser, men desværre var
tilbagemeldingen at der ikke kunne udpeges elever som var særlig kompetente på dette område.
Vi må nu stille os tilfreds med den hjælp vi kan få fra Næstved kommune og håbe det lykkes at
knække koden inden længe.
Som det er alle bekendt er det planlagt at renovere ”Græshoppebroen” senere i år, hvilket vil medføre
at broen lukkes 3 – 4 uger.
Lokalrådet henvendte sig i den anledning til Næstved kommune og foreslog en kørselsordning på Enø
i lukningsperioden, det samme gjorde Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Lungshave og
Enø.
Næstved kommune modtog forslaget positivt, med tilbagemelding om at hvis ordningen skulle
etableres måtte det være Lokalrådet som havde ansvaret for ordningen, fordi Fællesudvalget ikke
repræsenterede samtlige borgere på Lungshave og Enø.

Der har efterfølgende været holdt møde med Næstved kommune om den praktiske del.
Ordningen vil fungere som en ”samkørselsordning” Næstved kommune stiller bil og brændstof til
rådighed, samt sørger for de aktuelle forsikringer for fører og passagerer.
Lokalrådet stiller i samarbejde med Fællesudvalget de chauffører til rådighed som der er behov for og
tilrettelægger i fællesskab det praktiske omkring køreplaner og akutkørsel m.m.
Fællesudvalget er i øjeblikket ved at undersøge behovet.
Vi afventer herefter resultatet af licitationen vedr. byggearbejdet før vi går videre.
Under mødet gjorde vi samtidig opmærksom på de parkeringsproblemer som forventelig vil opstå på
Sjællandssiden.
Næstved kommune er helt opmærksomme på problemet og havde allerede iværksat opmålinger m.m.
På nuværende tidspunkt var kommunens vurdering at der kan etableres 50 pladser på plænen ved
Kanalkroen, samt 150 pladser på Langelinie, derudover vil der blive opmærkede pladser på
stejlepladser ved Spar ligesom det undersøges om det er muligt at etablere parkeringspladser langs
stien til Vesterhavestranden.
Hvis licitationsresultatet væsentligt overstiger den budgetterede renoveringsudgift eller hvis
entreprenørerne kræver længere brolukning end det forventede, vil arbejdet formentlig blive udsat til
2021.
Til sidst vil jeg godt nævne Næstved kommunes projekt ”Godt liv på Landet” herunder lokalrådenes
fællespulje.
Der er i denne pulje afsat kr. 150.000 til projekter og begivenheder inden for de rammer som er
fastlagt.
Tilskud fra puljen kan søges ved henvendelse til lokalrådet.
Til slut vil jeg takke lokalrådets medlemmer for samarbejdet i det forløbne år, samt takke for indsatsen
fra de lokalrådsmedlemmer som ikke ønsker at forsætte.
Med disse ord vil jeg overlade lokalrådets beretning til forsamlingen.

