Måske det
skønnested
på jord!

Referat af Lokalrådsmøde:

Ordinært møde den. 17-06-2020 kl. 19.00

Tilstede:

Annette, Maj-Britt, Søren, Kurt, Gert, John

Undskyldt:

Anne P, Mette, Anne D, Lise

Baggrund for mødet:

Ordinært møde – den 3 onsdag i måneden.
Referat fra sidste møde endeligt godkendt. Referat lægges på
hjemmesiden kort efter mødet, men er først endeligt ved næster mødes
godkendelse.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Dagsorden:

1. Bankskifte
2. Orientering Karrebæk Forum.
3. Gadekær ved Bygaden.
4. Orientering om Brolukning.
5. Digeprojekter.
6. Møde med udvalgsformændene. (Teknik og Plan).
7. Evt.

Ad. 1.

Det blev besluttet at skifte bank pga. de skærpede krav til oplysninger fra
alle medlemmer af bestyrelsen. Arbejdernes Landsbank kræver kun tre
tegningsberettigede. Derfor vælger vi den.

Ad. 2

Fra sidste møde i Karrebæk Forum blev der orienteret om fjernelse af
tang på Enø og Vesterhave samt stand rensning på Enø. Det er en rigtig
god løsning nu hvor både Vesterhave og Enø får fjernet tang. Man kunne
ønske, at strandrensningen på Enø kunne udvides til hele stranden.
Herudover nyt om parkerings muligheder og problemer henover
sommeren samt ved brolukningen til september.
Der er stadig uklarhed over hvem der giver tilladelse til boder og
forlystelser efter mageskiftet mellem Havnen og Kommunen.
Efter mageskiftet kommer Teknisk Udvalg med i Karrebæk Forum.

Ad. 3

Der er godt gang i projekt Gadekær i Karrebæk. En initiativgruppe er
etableret og der er uddelt flyer om projektet. De 3 ildsjæle vil gerne have
flere med – man kan læse mere på Facebook ”Karrebæk Gadekær” eller
skrive til dem på karrebækgadekær@gmail.com.
Lokalrådet hjælpe med kontakt til fonde og kommunen.
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Ad. 4.

Planlægningen af Brolukningen, som starter den 7. september, er næsten
på plads. Beredskabet på Enø siden er helt på plads med hjemmeplejen,
brand og ambulance.
Transport til broen med minibus er også tæt på at være helt på plads.
Behovsundersøgelsen er lavet, og grundejerforeningerne finder
chaufører til minibussen. Lokalrådet er tovholder og stiller også med
chaufør. Køreplanen vil blive udsendt tæt på lukkedato.
Kommunen har lavet en plan for parkering på Sjællandssiden med 172
pladser. Det kan dække det lokale behov, men i weekender hvor der kan
forventes turister september sommerlandet og interesserede til projektet
vil det opstå problemer.
Lokalrådet vil henstille til kommunen at parkeringspladserne etableres
allerede nu, så de kaotiske trafikforhold i sommer perioden kan afhjælpes
af de ekstra parkeringspladser. Det kan gøre det attraktivt at gå til
stranden over broen.
Bro-renoveringen er lovet færdig efter fire uger – senest den 4. oktober.

Ad. 5.

Vesterhave har startet deres projekt med forhøjelse af det eksisterende
dige langs stranden. De er godt i gang, og i forhold til Enø diget er det
væsentlig mindre kompliceret. De forventer at afslutte det administrative i
slutningen af 2020.
Enø diget er beskrevet. Partsfordeling, projekt detaljer og interne særlige
aftaler er på plads. Projektet sendes til sidste høring til
grundejerforeningerne inden den politiske beslutning tages i august.
Herefter er der fire ugers offentlig høring og efterfølgende behandling af
eventuelle klager i Miljøankenævnet. Ankenævnets sagsbehandlingstider
gør at projektet fysisk først kan begynde i slutningen af 2021 eller i 2022.
Vi håber på milde efterårsstorme indtil da.

Ad. 6.

Lokalrådet planlægger et møde med formændene/kvinderne for Teknisk
Udvalg og Plan Udvalget. Mødet forventes afholdt ultimo august 2020.
Der sendes en rykker på invitationen udsendt kort efter sidste møde.
Der er rigtig mange emner som udspringer af kommune planerne for
området og som samtidig har teknisk karakter. Lokalrådet har tidligere
været aktive med input til kommune planerne og vil gerne fortsætte den
gode dialog.
Med det nye mageskifte omkring havnen er Næstved Kommune blevet
en vigtigere medspiller i området. Anvendelsen af områderne ved
kanalen, parkeringspladserne, lystbådehavnen og stejlepladsen er
konstant til debat.
Med udgangspunkt i de faktuelle forhold omkring trafik og anvendelsen af
områderne vil Lokalrådet debattere fremtidens investering i tourismen,
sejlernes forhold, trafikforholdene og ikke mindst fremtidens
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beslutningsprocesser om aftaler med boder, forlystelser og
underholdning.
Ad. 7.

Under eventuelt blev der informeret om resultatet af skoleudvalgets
høring om skolernes foreslåede navne ændring. Der var kun ganske få
høringssvar om at gå tilbage til de ”lokale” navne. Det store flertal af svar
var positive for den eksisterende navne struktur. Derfor besluttede
udvalget ikke at gå videre med sagen.

Næste møde:

Ordinært Lokalrådsmøde, Onsdag den 16. august kl. 19.00, på
Museet.

Referent:

John K - referat sendt til Lokalrådet den 21-06-2020

