Generalforsamlingen d. 22 marts 2011
Lokalrådet for Karrebæksminde har nu eksisteret i knapt et år og i aften holder vi så vores første ordinære
generalforsamling.
Det har været et år med masser af udfordringer for bestyrelsen. Det er en ret omfattende opgave at starte,
om jeg så må sige på helt bar bund, der var mange ting som skulle på plads og der er stadig ting som endnu
ikke er på plads og som jeg vil komme ind på senere.
På vores første møde konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, Gunhild Krogager
Carlsson som næstformand, Poul Jakobsen som kasserer og Frida Richter Hansen som sekretær.
Efterfølgende besluttede vi hvem der var valgt for henholdsvis 1 og 2 år.
Vi var alle enige om at sikre en vis struktur på vores bestyrelsesmøder hvorfor der blev udarbejdet en
forretningsorden.
En gennemgang af vores, af Næstved kommune, pålagte vedtægter viste at der var behov for et par
administrative ændringer :
Lokalrådsmøderne er åbne for borgere i Karrebæk sogn – af praktiske årsager som pladsproblemer m.m.
tilføjede vi – hvis man forinden kontakter formanden eller næstformanden.
Det fremgår ikke af vedtægterne hvem der tegner foreningen eller hvem der har adgang til foreningens
konto. Dette viste sig at være nødvendigt for overhovedet at kunne oprette en konto, hvor vi besluttede
følgende tilføjelse til vedtægterne.
Lokalrådet tegnes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden.
Kassereren har adgang til foreningens konto, i tilfælde af dennes forfald overføres adgangen til formanden
og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.
For at synliggøre foreningen, især i lokalområdet, valgte vi at udarbejde en hjemmeside og placere den
under Karrebæksminde.dk, et job som Daniel har løst glimrende. Vi har senere fået en mulighed for også at
melde ud via Næstved kommunes hjemmeside.
Hvilke emner har vi så haft til behandling i lokalrådet :
Projekt folkepark, et meget spændende og visionært projekt ved Karrebæk skole som bl.a. omfatter
skateboard bane og en række andre faciliteter som vil kunne benyttes af alle borgere i vores område. Vi var
enige om at det var et meget ambitiøst projekt som vi ville støtte op om og udpegede to personer til det
udvalg som var nedsat. Desværre har projektet ikke kunnet opnå den økonomiske støtte som man
forventede og er derfor foreløbig strandet. Jeg håber der senere vil vise sig en mulighed for at få
økonomien på plads.
Affødt af sagen med den ulovlige kvist på ejendommen Ved Broen, havde lokalrådet en drøftelse af vores
holdning til dispensationer til Bygningsreglementet. Vores holdning er som udgangspunkt, at
dispensationer ikke bør gives med tilbagevirkende kraft og i øvrigt kun i meget begrænset omfang, d.v.s.
der bør være væsentlige årsager til at dispensation bør gives. Denne holdning meddelte vi

ejendomsudvalget og gjorde samtidig opmærksom på at forvaltningens afgørelse om kvistene på den
”gamle lodsbolig” i Alleen bør fastholdes.
I forbindelse med sagen om nedlæggelse af stien mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej sendte vi brev til både
Teknisk forvaltning og Ejendomsudvalget hvori vi gik imod nedlæggelse af stien samt gik imod at evt.
byggeri på grunden fik adresse på Gl. Posthusvej, i brevet henstillede vi til udvalgene at den endelige
beslutning først blev truffet efter en besigtigelse på stedet. Efter at vi flere gange havde rykket for et svar
på henvendelsen, kunne vi med glæde konstatere at Ejendomsudvalget fulgte henstillingen om at besigtige
forholdene og efterfølgende træffe en afgørelse som er i tråd med vores ønsker. Det ser desværre nu ud til
at havnen og den nuværende ejer af grunden, i fællesskab, forsøger at tilsidesætte denne afgørelse. Der er
således opstået en ny situation som vi snarest må forholde os til.
Sagen om nedlæggelse af slæbestederne var også til drøftelse. Lokalrådet støttede op om forsøgene på at
få genetableret slæbestederne, hvilket resulterede i en opringning fra en meget oprørt havnechef som
bestemt ikke brød sig om vores indblanding i denne sag.
Det udsendte debatoplæg om vindmøller og disses placering var til drøftelse. Der var i oplægget ikke
placeret vindmøller i vores område hvorfor oplægget blev taget til efterretning.
Et oplæg fra Skolestrukturudvalget blev drøftet. Der var enighed om at afvente og støtte op om et evt.
udspil fra skolebestyrelsen.
Havnen havde bedt om vores indstilling til et planlagt nyt molebyggeri ved siden af broen, Lokalrådet
støtter op om projektet under forudsætning af bevarelse af faciliteterne for vinterbaderne, samt at der
tages hensyn til sikkerheden for brugerne.
I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 010 for Fjordlodden har det vist sig at løfter afgivet på
beboermødet inden vedtagelsen, tilsyneladende ikke er indfriet. Vi har derfor bedt om aktindsigt og har
bl.a. modtaget referat fra det afholdte møde. Referatet lider desværre af væsentlige mangler. Referatet
indeholder kun beboernes indlæg, ikke politikkernes svar. Lokalrådet er enige om at arbejde videre med
denne sag.
Parkering på den nuværende stejleplads blev drøftet, men da der endnu ikke ligger noget forslag om dette
og da havnen foreløbig har udsat sagen, afventer vi indtil sagen dukker op igen.
Vi var fra starten meget opmærksomme på havnens betydning for områdets udvikling og hvor meget
havnen fylder og har fyldt i de senere år. Vi var også enige om at respektere det forhold at havnen er en
erhvervsvirksomhed som naturligvis har fokus på indtjening og tiltag som har betydning for den optimale
erhvervsmæssige udnyttelse af området. Det er vores opfattelse at denne målsætning sagtens kan opfyldes
med respekt for beboerne i området, det kræver blot at man ønsker at være i dialog med områdets
repræsentanter herunder Lokalrådet.
Vi havde derfor inviteret Havnerådets formand Per Sørensen, til møde med det formål bl.a. at finde frem til
grænsefladerne mellem Næstved kommune og Næstved havn, samt for at gøre opmærksom på vores
eksistens og vores ønske om at blive inddraget i en dialog med havnen i forbindelse med nye tiltag som kan
have betydning for området.

At Per Sørensen samtidig er medlem af Lokaldemokrati udvalget kunne vi kun opfatte som en fordel
Per Sørensen havde til mødet medbragt havnechefen Jesper Møller Pedersen .
Mødet gav desværre ikke det udbytte som vi forventede, fordi Per Sørensen fra starten gjorde opmærksom
på at alt hvad der vedrørte havnen og alle aktiviteter var havnens suveræne afgørelse, som man ikke
ønskede at diskutere, men han så da gerne at havnen stillede faciliteter til rådighed for Lokalrådet hvis man
ønskede at afvikle aktiviteter for områdets beboer eller besøgene, f.eks. ”rejepiller konkurrencer”.
På denne baggrund må jeg sige at mødet gav et magert udbytte, set fra vores side.
Et andet meget stort problem som både vi og de øvrige lokalråd har, er at det desværre har vist sig at
kommunens politikere ikke ved hvad de skal bruge lokalrådene til – dette på trods af at politikkerne har
godkendt de vedtægter som alle lokalrådene er omfattet af. Af vedtægterne fremgår - at lokalrådet
inddrages i Næstved kommunes behandling af sager der vedrører lokalrådets geografiske område.
Et af de værste eksempler på den manglende dialog som vi har oplevet er skolelukningerne, debatten om
dette blev holdt helt uden for lokalrådene indflydelse.
Problemet med den ikke eksisterende inddragelse bliver ikke mindre af at det har vist sig at den
koordinator som er udpeget af kommunen slet ikke fungerer optimalt.
For at lokaldemokratiet kan kommer til at fungere er det derfor meget vigtigt at politikkerne udviser
respekt for deres egne vedtagelser og vi håber på at det fastsatte møde mellem lokalforeningsformændene
og politikkerne i maj, vil kunne løsne op for situationen. I modsat fald er jeg sikker på at mange
lokalrådsmedlemmer ikke længere ønsker at være en del af et lokalråd.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen.

