Måske det
skønnested
på jord!

Referat af Lokalrådsmøde:

Ordinært møde den. 19-08-2020 kl. 19.00

Tilstede:

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

Undskyldt:

Anne P, Mette, Annette, Gert
BEMÆRK NÆSTE MØDEDAG ER TIRSDAG 22. SEPT!

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. Orientering vedr. møde med udvalgsformænd
2. Orientering om flytning af overskud fra Hjertehjælperprojekt til
Hjerteløbernes aktivitetsgruppe.
3. Høring vedr. trafikbestilling – høring vedr. Transportplan projekt. Skal
lokalrådet udarbejde høringssvar?
4. Henvendelse vedr. trafik i Alleen.
5. Orientering om brolukning, herunder minibus kørsel i lukningsperioden.
6. Henvendelse vedr. tilflytter- og bosætningsfilm.
7. Evt.

Ad. 1.

Der er sendt to rykkere – samt en mundlig rykker til Helle Jessen - om et
møde med de to lokalformænd for Teknisk udvalg og Plan og Miljø. Det
er ikke svaret.
Der sendes en ny rykkerskrivelse denne gang cc. Til Thor Temte
(Landdistriktudvalget) og Mette Lundgaard (Lokalrådets kontaktperson i
Næstved Kommune)

Ad. 2

Hjertehjælper projektet stopper og aktiviteterne videreføres af
hjerteløbernes aktivitetsgruppe.
Hjertehjælper projektets budget overføres til Hjerteløbernes
aktivitetsgruppe. Samme formål og samme personkreds.

Ad. 3

Lokalrådet sender svar tilbage om den generelt gode betjening og drift af
linje 603 med et ønske om øget dækning i sommerens spidsbelastning –
specielt på varme og solrige lørdage og søndage eftermiddagsafgange.
Der har i år været flere tilfælde hvor der ikke var plads til alle ventende
passagerer ved busstoppestedet ved Enø-grillen/parkeringspladsen mod
Næstved.
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Ad. 4.

Der er en del gennemkørsel med lastbiler, som ikke har ærinde i den
første del af Alleen, hvilket medfører en del farlige situationer i 90 graders
svinget ved frisøren.
Problemet kan løses ved åbning af Gl. Brovej for gennemkørsel til Alleen.
Der rettes henvendelse til Trafik og Vej (Næstved Kommune) og politiet
om problemet og skiltningen omkring Alleen og Gl. Brovej.

Ad. 5.

Der er indtil nu modtaget 21 henvendelser fra frivillige chauffører til
minibus ordningen.
Et udvalg (Søren, Anne P og evt. Annette) mødes mandag den 24.
august og planlægger et møde for alle de frivillige om køreplan og kørsel.
Minibussen overdrages til lokalrådet ugen før lukningen den 7.
september.
Folderne om Brolukningen uddeles via Turistforeningen og lokale
forretninger (Spar, Fiskehuset mm)

Ad. 6.

Forslaget om tilflytter- og bosætningsfilm er et kommercielt projekt som
ikke omfatter økonomisk bidrag fra lokalrådet.
Lokalrådet bakker op om projektet som tænkes finansieret af tilskud fra
lokale firmaer og fonde. Annoncering koster 2-3.000 kr. per annonce.

Ad. 7.

Under eventuelt blev trafiksituationen i og omkring Karrebæksminde
drøftet. Dette års sommertrafik har været ekstra belastende med de
mange gæster til Enø og stranden. Der er ligeledes problemer med høj
hastighed på Enø Kystvej, og kommunen vil ikke lave nogle ændringer da
der ikke har været uheld på strækningen.
Bestyrelsen tage emnet med på Fællesudvalgets generalforsamling.
Trafiksituationen tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde:

Ordinært Lokalrådsmøde, tirsdag den 22. september kl. 19.00, på
Museet. BEMÆRK NY MØDEDAG!

Referent:

John K - referat sendt til Lokalrådet den 23-08-2020

