Referat for lokalrådsmødet tirsdag den 22.09.2020, kl.
19.00
Mødested : Karrebæksminde Fiskerimuseum
Mødedeltager: Anne D, Anne P, Maj-Britt, Annette, Mette, Søren, Kurt, Gert, John
Afbud fra: Lise
Referent og ordstyrer: John
Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt med en mindre justering
Godkendelse af referatet fra sidste lokalrådsmøde: Referat godkendt

1. Punkt
Orientering vedr. buskørsel på Lungshave/Enø.
21 chauffører var tilmeldt. Der blev holdt to møder med chaufører, og efterfølgende blev
vagtplanen lagt. Efter første uge blev der lagt en ekstra tur ind om morgenen. Kørslen
fungerer upåklageligt og med stor fleksibilitet. Tak til Søren får det store arbejde – ikke kun
på dette område.
2. Punkt
Orientering om nuværende aftale om reklameskilte under broklappen
Skal skilte under klappen genopsættes og hvad er vores mulighed for at påvirke
beslutningen om dette?
Beslutning :
Lokalrådet er af æstetiske grunde modstander af reklameskilte. Der bør kun være det
miljømæssige skilt om at stoppe motoren. Lokalrådet skriver til de relevante parter
(Havnen, Erhvervsforeningen til orientering og Teknisk udvalg, Kulturelt udvalg og byrådet
om at undgå skiltning. Gert og Søren udfærdiger brevet.
3. Punkt
Oplæg til evt. møde vedr. fremtidens varmeforsyning i vores område.
Energi og varmeforsyningen i vores område, skifter over tid fra naturgas til et mere
bæredygtigt system. Det er vigtigt at få undersøgt mulighederne og forberede
lokalsamfundet på det eller de mulige lokale forsyningssystemer.
Beslutning:

Søren tage emnet med på det kommende møde i lokalrådenes formandsgruppe – lørdag
den 26-10-2020. Efterfølgende tager vi en beslutning om at få lavet et oplysningsmøde
enten bredt i kommunen eller lokalt.
4. Punkt
Oplæg til formændenes dialogmøde med Kultur- og demokratiudvalget 26-10-2020.
Har vi tilføjelser til det udsendte program/dagsorden?
Har vi særlige holdninger til den udsendte dagsorden?
Kommunikationen med det politiske niveau er trægt og mangelfuldt. På embedsniveauet
er det ganske udmærket.
Beslutning:
Søren bringer emnet op – og med henvisning til enkeltsager fra lokalområdet.
5. Økonomi
Regnskabet blev fremlagt. Bankskiftet er endelig en realitet – en tung og langsommelig
proces. Ros til Anne D for klarhed i opstillingen af regnskabet.
6. Evt.
Kurt gav en kort forklaring på politisamarbejdet. Der er generel nedgang i kriminalitet
(tyverier) og god besøgsfrekvens af politiet i området.
Der er nogle mindre problemer med hjemmesiden. Anne D og Lise mødes og forsøger at
få det rettet op.
Vedr. dige projektet er høringsfristen slut og indkomne indsigelser er modtaget og under
behandling. Projektet forventes at komme til endelig beslutning i byrådet i
oktober/november 2020.
Positiv tilbagemelding om et dialogmøde med de to udvalgsformænd – evt. en gåtur i
området. Vi samler punkter til mødet – f.eks. hvem ejer hvad, hvem er ansvarlig for
vedligehold af veje, stier og grønne områder mm. Mødet er ikke fastlagt.
Næste møde: Næste ordinære møde afholdes den 21. oktober kl. 19.00 (den tredje
onsdag i måneden)

