Generalforsamling d. 12 april 2013
Karrebæksminde Lokalråd er nu gennem sit tredje funktionsår.
Bestyrelsen valgte efter generalforsamlingen følgende konstituering – næstformand Gunhild Kroager
Carlsson, kasserer Poul Jakobsen, sekretær Frida Richter Hansen og endelig undertegnede som formand.
Jeg brugte sidste år en del af beretningen til at redegøre for forbedringerne i lokalrådenes samarbejde med
Næstved kommune , både i relation til politikerne og især til embedsværket.
Det er svært at afgøre i hvor høj grad samarbejdet med politikerne egentlig er forbedret. Vi oplever i hvert
fald ikke at den enkelte politiker interesserer sig særligt meget for at høre vores mening når der drøftes
sager som har betydning for netop vores område, ligesom vi desværre må konstatere at lokalrådenes fælles
høringssvar til Kommeplanstrategien 2012 -2014 tilsyneladende ikke vakte særlig opmærksomhed hos
politikerne.
Samarbejdet med embedsværket derimod undergår, om end langsomt, en stadig forbedring, der på det
seneste har givet udslag i at kommunen har udpeget en kontaktperson som har sin daglige gang i de
kommunale forvaltninger og som derfor kan sørge for at vores henvendelser bliver behandlet seriøst og
inden for en acceptabel tid. Om det er denne kontaktperson der på det seneste har givet udslaget i den
opmærksomhed der er opstået i forbindelse med en helt konkret henvendelse fra lokalrådet, skal jeg være
udsagt. Indholdet i henvendelsen vil jeg vende tilbage til i min gennemgang af året der gik.
Umiddelbart efter sidste generalforsamling havde vi det årlige møde med Næstved havn, et møde hvor
dialogen var udtalt positiv.
Vi drøftede og fandt forståelse for vores oplæg til fremtidigt samarbejde, vi drøftede ligeledes placeringen
af de nye stadepladser som havnen vil opstille og blev enige om at friholde området mellem røgeriet og
Kanalkroen. Afslutningsvis påpegede vi som flere andre, vores utilfredshed med den særdeles
uhensigtsmæssige oplagring af sten og grus på Vesterhavestranden. Vi kan i dag glæde os over at havnens
oplagringen er fjernet, selv om det tog meget længere tid end lovet.
Lokalrådet har i det forløbne år behandlet følgende emner :
Jeg omtalte sidste år at beboerne i Klinteby Frihed ønskede at få opsat af fartdæmpende skilte, et ønske
som lokalrådet støttede. Som svar på vores henvendelse meddelte forvaltningen desværre at
anmodningen ikke kunne imødekommes.
Jeg nævnte ligeledes sidste år at vores dejlige område efter vores opfattelse især om sommeren er
overklistret af grimme og uhensigtsmæssigt placerede skilte. Vi har utrolig svært ved at forstå at man ikke
kan drive sin forretning uden at skulle overklistre facader og fortove med farvestrålende og skæmmende
skilte.
Vores henvendelse til Næstved kommune om den efterhånden helt utilstedelige overtrædelse af
skilteregulativet i Karrebæksminde førte ikke til nogen form for konkret handling, forvaltningen svarede at
man kendte til problemet, men man havde ikke ressourcer til at gøre noget ved det. Forvaltningen
henstillede til lokalrådet at tage problemet op med områdets erhvervsdrivende.

Lokalrådet ønsker ikke at være politibetjent eller smagsdommer og mener derfor ikke at det er vores
opgave at sikre at regulativet bliver efterlevet.
Vi følte os nødsaget til at tage afgørelsen til efterretning. Det er derfor noget overraskende at vores
henvendelse nu igen er blevet aktuel, det viser sig nu at forvaltningen har taget problemet op til seriøs
behandling og nu ad andre kanaler tilsyneladende vil forsøge at opnå en eller anden form for aftale med de
erhvervsdrivende omkring skiltningen.
Foranlediget af en henvendelse fra Vinterbaderne drøftede vi deres forslag til opførelse og placering af nyt
badehus og sauna ved Yderhavnen. Vores indstilling var at en opstilling af et flytbart hus ved yderhavnen
skulle være en midlertidig løsning. Den fremtidige løsning skulle være enten et samarbejde med sejlklubben
om benyttelse af sejlklubbens klubhus, eller en permanent opstilling ved Vesterhavestranden.
Klubhuset er nu færdigt og vi må desværre konstatere at klubhuset er flyttet i forhold til den af os
anbefalede og midlertidige placering.
Vi har haft møde med Niels Petersen fra AFK som gav os et glimrende indblik i AFK´s og Fjordhusets
historie, formål og fremtidige planer. Det er vores opfattelse at det vil være hensigtsmæssigt at indgå et
samarbejde med især Fjordhuset i forbindelse med konkrete projekter omkring naturoplevelser og
fritidsaktiviteter, områder som i øjeblikket har stor opmærksomhed fra kommunal side.
På et møde med Stadsgartner Grith Neel Andersen blev vi orienteret om kommunens ”grøn plan” som er et
politisk ønske om at inddrage centerby områdernes borgere i udvikling og brug af grønne områder og
stiforbindelser ved at se byplanlægning i sammenhæng med kultur, idræt, natur, sundhed og friluftsliv.
Målet er at udarbejde en strategi for de grønne områder, hvor adgang til bynær natur understøtter motion,
idræt, kultur – og friluftsliv.
For at kunne komme i gang er det nødvendigt at udarbejde en egentlig strukturplan for vores område og i
den forbindelse ønsker forvaltningen lokalrådets medvirken til at opnå et større kendskab til vores område,
f.eks. med os som vært ved en byvandring i samarbejde med kommunen hvor vi fremviser
Karrebæksmindes grønne områder til borgere og foreninger i området.
Det bliver op til det nye lokalråd at beslutte om dette projekt skal gennemføres.
Vores helt store satsning var afholdelsen af borgermøde over emnet fortid og fremtid.
Det egentlige formål med borgermødet var at øge borgernes kendskab til lokalrådet, herunder gøre
opmærksom på lokalrådets opgaver og hvad den enkelte borger kan bruge lokalrådet til.
Mødegruppen havde inden mødet udarbejdet en flot folder som jeg synes giver et rigtig godt indblik i
lokalrådets formål og grundlag.
Det blev en fantastisk aften, med ca. 150 fremmødte var musæet fyldt over bristepunktet – der var faktisk
ikke plads til lokalrådets egne medlemmer. Mødet gav samtidig en meget positiv medieomtale og god
respons fra vores borgmester, alt i alt en kæmpe succes.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Brohjørnet for lån af de mange ekstra stole og samtidig takke
mødegruppen for deres store indsats.
Efterfølgende vil mødegruppen udarbejde en drejebog til brug for fremtidige arrangementer af lignende
karakter.
Som noget nyt har Turistforeningen nedsat en gruppe omkring opgaven ”kvalitetsudvikling i
turismeproduktet Karrebæksminde”. Lokalrådet er repræsenteret i gruppen som også tæller
repræsentanter for Erhvervsforeningen, Næstved Havn, Næstved Kommune og Turistforeningen.
Der er naturligvis også en del opgaver som kun er påbegyndt, opgaver som videregives til det nye lokalråd.
Her kan kort nævnes :
Støtte til Fjordhusets ønske om renovering og forbedring af legepladsen ved Dansk folkeferie til
naturlegeplads, etablering af fulgletårn, kajakopbevaring og naturfitnessbane.
Sammen med forældre og børnehavebestyrelser vil vi lægge pres på Næstved kommune for at få løst den
kaotiske situation omkring manglende børnehavepladser.
Kommende møde med Næstved Havn. Lokalrådet ønsker på dette møde bl.a. at drøfte mulighederne for at
åbne op for en øget udnyttelse af Vesterhavestranden, herunder etableringen af nødvendige faciliteter og
adgangsforhold.
Til sidst vil jeg takke lokalrådets medlemmer for det engagement i alle udviser og for de mange gode
debatter som vi har i årets løb.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen.

