Generalforsamling 10. april 2012.
Karrebæksminde Lokalråd har nu overstået sit andet funktionsår.
Efter sidste års generalforsamling valgte vi at forsætte med Gunhild Kroager Carlsson som næstformand,
Poul Jakobsen som kasserer, Frida Richter Hansen som sekretær og undertegnede som formand.
Igen i år har der vist sig så mange interessante udfordringer for bestyrelsen, at vi har haft rigeligt stof til et
møde hver måned, lige bortset fra sommerferieperioden. Jeg synes vi har fundet frem til en forretningsorden
som giver vores møder en struktur som gør det muligt at give alle konkrete emner en seriøs behandling.
På sidste års generalforsamling omtalte jeg to store udfordringer – det manglende samarbejde med
Næstved kommune herunder i særlig grad politikere og embedsmænd, samt det manglende samarbejde
med Næstved havn.
Jeg kan i dag konstatere at vi er kommet rigtig langt på begge områder.
For at øge kendskabet og samarbejdet med Næstved kommune og kommunens forvaltninger, besluttede
samtlige lokalrådsformænd at mødes mindst to gange om året, samt at holde hinanden orienteret om hvad
der sker i lokalområdet, ligesom det blev besluttet at støtte hinanden i forbindelse med sager som har fælles
interesse.
Dette betyder at vi nu fremsender fælles henvendelser til kommunen, har fået fælles brevpapir som vi hver i
sær benytter ved henvendelse til kommune og andre myndigheder, ligesom vi har fået en kontaktperson i
kommunen som sikre at alle henvendelser bliver behandlet og besvaret af den rette forvaltning og indenfor
rimelig tid.
Vi kan virkelig mærke at indsatsen har båret frugt. Embedsværket i kommunen er blevet væsentlig mere
opmærksomme på at orientere lokalrådene om nye tanker og ideer.
Vi er ligeledes enedes om at udarbejde et fælles høringssvar til Kommuneplanstrategi 2012 -2024. Et
høringssvar i forhold til det generelle, hvor imod hvert enkelt lokalråd har mulighed for høringssvar i forhold til
emner i strategien som er relevant for det enkelte lokalområde.
Som alle er bekendt med har havnens virke i området givet anledning til mange store og ret negative
avisoverskrifter i årets løb. Det er vores opfattelse at problemsager løses ikke ved avisoverskrifter, måske
snarere tvært imod, problemer bør løses ved dialog, men det kræver naturligvis at begge parter er indstillet
på dialogen.
Set i lyset af tidligere oplevelser var det derfor med et vist forbehold vi sagde ja til et møde mellem
havnebestyrelse og os. Jeg tror de øvrige lokalrådsmedlemmer deler min opfattelse, det var et godt møde,
hvor vi fik gennemgået de planer som havnen havde for området, ligesom det blev overladt til lokalrådet at
udarbejde en hvidbog for fremtidigt samarbejde, samt finde anden placeringsmulighed for de containere som
havnen har opstillet ved DUI Hytten.
Hvidbogen er udarbejdet og sendt til havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har behandlet hvidbogen på et
bestyrelsesmøde og er enige i principperne i hvidbogen, ligesom der er givet løfte om at forsøge at efterleve
disse fremover. Jeg tror og håber på at havnen lever op til disse løfter og ser frem til næste møde med
havnebestyrelsen som finder sted senere i denne måned.
Lokalrådet har i det forløbne år behandlet følgende emner:
Som nævnt i min beretning sidste år havde vi bedt om aktindsigt vedrørende vedtagelse af lokalplan 010 for
Fjordlodden, hvorefter vi modtog et mangelfuldt referat. Lokalrådet har efterfølgende igen rette henvendelse

til forvaltning med anker vedr. overtrædelse af lokalplanen. Forvaltningen har givet et præciserende svar,
hvorfor det nu er op til lokalrådet at fremkomme med en mere detaljeret beskrivelse af overtrædelsen.
Som tidligere nævnt havde lokalrådet fulgt op på en borgerhenvendelse om det uhensigtsmæssige i at
placere affaldscontainere som nabo til DUI hytten i sommerperioden, ligesom havnens containere
skæmmede naturoplevelsen. Lokalrådet henvendte sig til havnen som var indstillet på at opsige aftalen med
Næstved kommune om affaldscontainere, samt flytte havnens egne containere.
Det var efterfølgende noget overraskende at vi umiddelbart efter havnens positive svar blev orienteret af
AFK om at AFK ansøgte havnen om at leje det samme areal bl.a. til opførelse af opbevaringsplads for
kajakker m.m. samt at der allerede var udarbejdet et projekt.
Havnen bad efterfølgende om vores kommentarer til ansøgningen.
Lokalrådet har været i dialog med kommunen om muligheden for etablering af fodgængerovergang på Enø
siden af broen. Kommunen finder ikke at der på nuværende tidspunkt er behov for en fodgængerovergang
på dette sted.
Der har været afholdt møde med Erhvervsforeningen for at finde frem til et samarbejde, evt. fælles talerør.
Det blev besluttet at lokalrådet gerne vil samarbejde med Erhvervsforeningen, herunder støtte op om
erhvervsforeningen i forbindelse med arrangementer og andre initiativer som er i områdets interesse, men vi
finder ikke at der på nuværende tidspunkt er behov for et fælles talerør.
Da havnen i september offentliggjorde planerne om et supermarked på stejlepladsen ved
Vesterhavestranden følte lokalrådet sig foranlediget til også at give sin mening til kende i avisen, samt
fremsende indsigelse til ejendomsudvalget, som skulle behandle forslaget til den lokalplanændring som
muliggjorde byggeriet.
Ejendomsudvalget besluttede at indkalde til borgermøde om sagen, hvilket resulterede i et meget velbesøgt
møde. Der var mange argumenter for at der ikke skulle ændres ved den lokalplan som allerede var
gældende for området, samt at et evt. supermarked måtte placeres et stede hvor den eksisterende lokalplan
gav mulighed for dette. Jeg vil her opfordre politikere om at sikre at fremtidige borgermøder ikke som her
enden med at blive talerør for byrådspolitikernes egne politiske manifestationen, men at møderne
udelukkende bruges til at lader borgernes meninger blive hørt.
Ejendomsudvalget traf efterfølgende beslutning om ikke at ændre lokalplanen.
Efter en gennemgang af en fotoreportage af skilte i området blev lokalrådet enige om at henstille til Næstved
kommune om at bringe det gældende og vedtagne skilteregulativ i anvendelse.
Lokalrådet ser meget positivt på Hjerteforeningens ønske om at opsætte en hjertestarter i området.
Hjertestarteren opsættes inden turistsæsonens start.
Da legepladsen ved feriebyen er privat er det ikke hensigtsmæssigt at denne benyttes af områdets turister,
hvorfor lokalrådet er blevet bedt om at fremkomme med forslag til placering af en offentlig legeplads.
Lokalrådet har foreslået følgende muligheder – på stejlepladsen v. spar, eller på stejlepladsen
v.grønthandler/fiskehandler/mod Enø Kystvej.
Vi har haft møde med byplanlægger Jakob Zabel som gav en fyldig orientering om planlægningsloven, samt
med Kathrine Blond som orienterede os om mulighederne for etablering af trampesti langs fjorden.
Lokalrådet har været på to vandringer i området:

Formålet med vandringen i Karrebæksminde var at lette vores interne dialog om de forskellige områder,
samt at finde frem til anden placering af containere ved DUI hytten. Lokalrådets forslag, som er sendt til
havnen, er at opstille disse ved siden af fiskernes containere ved Fiskehuset på Enø eller en placering bag
ved sejlklubbens klubhus.
Vores tur gik også forbi Vesterhavestranden, hvor vi kunne konstatere en uhensigtsmæssig opmagasinering
af sten og grus, hvilket vi gjorde havnen opmærksom på. På nyligt afholdt møde mellem havn og
grundejerforeninger, hvor jeg ligeledes deltog, lovede havnen at sten og andet ville være fjernet inden
badesæsonen.
Vi havde senere en tur til Klinteby Frihed hvor den smalle snoede vej uden fortov, på grund af biler og
traktorers høje hastighed, jævnlig medførte kritiske situationer ved udkørsel fra beboerne ejendomme. En
række beboere havde henvendt sig til lokalrådet med ønske om opsætning af skilte om bymæssige
bebyggelse, samt markering af stednavnet Klinteby Frihed. Lokalrådet har efterfølgende rettet henvendelse
til Næstved kommune som i øjeblikket behandler sagen.
Lokalrådet har desuden været repræsenteret i Møde om kommuneplanstrategi 2012-2024, i møde om
havnefestival i Karrebæksminde, samt i møde med grundejerforeningerne på Vesterhave vedrørende
udlægning af bøjer til beskyttelse af badende, fjernelse af hegn i skellet Højbroparken/Næstved havn samt i
problemerne med reparation af Langelinie efter kørsel med lastvogne.
Vi føler efterhånden at vi har fundet vores egen identitet, ligesom vi føler i vi nu begynder at blive hørt,
hvorfor det nu er vores mål at tage initiativ til at gøre borgere og foreninger i vores område meget mere
opmærksomme på hvad man kan bruge os til.
Under hvilken form og på hvad måde dette skal ske, bliver en af de første opgaver som den nye bestyrelse
skal drøfte og tage stilling til.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til forsamlingen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

