Lokalråd Karrebæksminde

Referat af Lokalrådsmøde:

Ordinært møde den. 04-11-2020 kl. 19.00

Tilstede:

Søren, Kurt, Gert, Anne P, Mette, og John

Undskyldt:

Lise S, Annette M, Maj-Britt J og Anne P

Baggrund for mødet:

Ordinært møde

Referent og ordstyrer:

John tager referat – Kurt er Ordstyrer

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af referatet fra sidste lokalrådsmøde:
Dagsorden:

Godkendt

1. Orientering vedr. buskørsel på Lungshave/Enø
Orientering vedr. henvendelse om advarselsskilte på Enø Kystvej
2. Kortfattet statusorientering vedr. tidl. beslutninger
a. Kørsel i Alleen
b. Møde med Helle Jessen og Tina Højlund Petersen – mødets indhold
og form.
c.

Møde med lokalrådenes formandsgruppe – Energi og
varmeforsyning

d. Dialogmøde lokalrådsformændene/Kultur- og demokratiudvalget –
kommunikation med det politiske system.
3. Oplæg til evt. møde vedr. fremtidens varmeforsyning i vores område.
4. Forslag om ændring af vores nuværende kommunikation med borgerne :
Ændring af nuværende hjemmeside :
a. Mere nyhedsorienteret ?
b. Større aktualitet ?
c.

Skal vi på Facebook?

5. Næste møde - julefrokost

Ad. 1.

Orientering vedr. buskørsel på Lungshave/Enø
Buskørslen var en success og der var stor ros fra kommunen om
afviklingen og den udviste fleksibilitet. På forespørgsel om en mindre
tilkendegivelse til de frivillige chauffører tilbød kommunen at invitere til en
frokost. Frokost er blevet afholdt med tak og tilfredshed fra de frivillige og
Lokalrådet.

Lokalråd Karrebæksminde
Orientering vedr. henvendelse om advarselsskilte på Enø Kystvej.
Kommunen har meddelt at der ikke opsættes advarselsskilte på
strækning med lav hastighed. På Kystvejen er der 40 kmt
hastighedsbegrænsning, men der køres ofte væsentligt stærkere.
Fællesudvalget arbejder med hastighedsproblemet.

Ad. 2.

Kortfattet statusorientering vedr. tidl. beslutninger :
a. Kørsel i Alleen
Der er opsat skilte om kørsel forbudt for køretøjer +3,5 t. Det gælder
dog ikke Havnens private vej.
b. Møde med Helle Jessen og Tina Højlund Petersen – mødets indhold
og form.
Møddets indhold og form snakkes igennem på vores næste møde.
Selve mødet udskydes til Q1 2021. Alle lægger hovederne i blød og
vi skal udarbejde detaljerede emner til mødet i 2021.
c.

Møde med lokalrådenes formandsgruppe – Energi og
varmeforsyning – se punkt 3

d. Dialogmøde lokalrådsformændene/Kultur- og demokratiudvalget –
kommunikation med det politiske system.
Dialogmødet blev aflyst pga Corona

Ad. 3.

Oplæg til evt. møde vedr. fremtidens varmeforsyning i vores område
Når gas udfases som varmeforsyning i området kan der etableres et
varmepumpebasseret fjernvarmesystem. Alternativet kan blive mange
enkeltstående varmepumper på de enkelte matrikler. Der er eksempler
fra andre kommuner at fjernvarmesystemer basseret på varmepumper er
rentabelt og en fordel for forbrugerne.
Gert og John arbejder med sagen hen imod et borgermøde i Q1 2021.
Næstved Fjernvarme og Fjernvarmeforeningen inviteres og vi skal
undersøge lovgrundlag og energiplanlægning op til mødet.

Ad. 4.

Forslag om ændring af vores nuværende kommunikation med borgerne
Ændring af nuværende hjemmeside :
a. Hjemmesiden gøres mere nyhedsorienteret med en Nyhed-fane som
dermed sikre større aktualitet.
b. Skal vi på Facebook?

Lokalråd Karrebæksminde
Vi opretter ikke egen facebook side, men vi vil bruge 4736 siden til
nyhedsopslag. Det vil typisk være kortfattede nyheder efter vores
møder – samt løbende henvendelser f.eks. fra kommunen.
Ad. 5.

Næste møde – Julefrokost ?
Næste møde afholdes som formøde til julefrokosten.
Møde og julefrokost afholdes den 17. december kl. 18.
Kurt arrangerer.

Referat udsendt 11-11-2020 til kommentarer
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