Måske det
skønnested
på jord!

Referat af Lokalrådsmøde:

Ekstraordinært møde den. 20-05-2020 kl. 19.00

Tilstede:

Søren, Kurt, Maj-Britt, Anne D, Gert, John

Undskyldt:

Anne P, Mette, Annette, Lise

Baggrund for mødet:

Mødet er indkaldt ekstraordinært da den interne debat på e-mail blev
omfangsrig og der udsprang et ønske om et møde. Mødets dagsorden
afspejler emnerne for den interne debat.

Dagsorden:

1. Fiskerlejet – aftale om underholdning med kommunen og lokalplan
2. Lokalrådets vedtægter §2 stk. 4 vedr. inddragelse af lokalråd ved
ændringer i lokalplanen og dispensationer.

Ad. 1.

Den nye aftale der er indgået mellem Næstved Kommune og Fiskerlejet
er en fremskrivning af aftalen fra 2017. I aftalen fremgår det stadig at
aftalen er bygget på dialog med naboer og berørte af aktiviteterne hos
Fiskerlejet.
Der er allerede konstateret flere misligeholdelser:
1.
2.
3.

Der er ikke dialog mellem parterne
Spilleplanen i dag overskrider aftalen
Dispensationen til det støjniveaue som er anført i lokalplanen
overholdes ikke.

Aftalen fra 2017 er uklar ved brug af ca. tidsperioder mm. Det første
åbningsarrangement i år (netop afholdt) overskred tider og støjniveau.
Beslutning: Formanden sender brev til Næstved Kommune med ønske
om at aftalen gøres præcis og uden ca. tidsperioder. Samtidig spørges
der til hvem der håndhæver aftalen således at Lokalrådet kan informere
om hvem der skal klages til. Formanden for Planudvalget sættes cc.
Efterfølgende udviklede debatten sig til en bredere debat om området og
mulighederne for en god og positiv udvikling af området. Denne debat er
ikke refereret.
Overordnet vil Lokalrådet efterfølgende have to roller:
1. Følge op på klagebehandlingen hvis der ikke sker noget på
fremsendte klager. Vi kan også på eget initiativ spørge til afgørelser
hvis vi ikke er cc på disse. Vi opfordrer klagerne til at sættes os på
som cc. for at sikre at vi bliver informeret om klagebehandlingen.
2. Åbne en ny dialog om fremtiden udvikling af området – udarbejdelse
af lokalplan. I forbindelse med dette vil formanden opfordre de to
udvalgsformænd fra Teknisk udvalg og Planudvalget til et
dialogmøde med Lokalrådet. Samtidig spørges der til en skitse over
de nye ejerforhold for de områder som tidligere var ejet af Havnen.
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Ad. 2

I Lokalrådets vedtægter står det klart i §2 stk. 4 at Lokalrådet skal
inddrages (høres) ved ændringer og/eller dispensationer til lokalplaner.
Lokalrådet blev tidligere hørt/orienteret i forbindelse med ansøgninger om
dispensationer til gældende kommune- og lokalplaner i vores geografiske
område.
Beslutning: Formanden sender en forespørgsel til vores kontaktperson i
Næstved Kommune, med cc. Thor Temte, om dette spørgsmål.

Næste møde:

Ordinært Lokalrådsmøde Onsdag den 17. Juni kl. 19.00, på Museet.

Referant:

John K - referat sendt til Lokalrådet den 29-05-2020

