Generalforsamling d. 11 marts 2014
Karrebæksminde Lokalråd er nu gennem sit fjerde funktionsår.
Bestyrelsen valgte efter generalforsamlingen følgende konstituering- næstformand Gunhild Kroager
Carlsson, kasserer Poul Jakobsen, sekretær Daniel Maldera.
Jeg har på tidligere generalforsamlinger gjort lidt ud af at omtale samarbejdet med politikere og med
embedsværket. Vi har på det seneste desværre konstateret at ikke alle embedsmænd i Børne- og
Skoleforvaltningen ønskede at inddrage lokalrådene i udvalgsarbejdet om den fremtidige skolepolitik, dette
på trods af det tilsagnsløfte som Børneudvalget afgav på sit formøde med lokalrådene.
Vi må som borgere desværre konstatere at demokratiet og dermed borgernes indflydelse på mange
områder er overtaget af et forvaltningsstyre som i den grad tilsidesætter den politiske beslutningsproces.
Den manglende borgerkontakt førte også til at politikerne efter kommunalvalget besluttede at nedlægge
lokaldemokratiudvalget for at finde frem til en anden løsning som i langt højere grad sikrer borgernes
medinddragelse i kommunens fremtid.
Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af politikere og lokalrådsrepræsentanter som mod
slutningen af året skal fremlægge en plan for det fremtidige samarbejde mellem borgere, politikere og
embedsværk, herunder lokalrådenes fremtidige rolle. Det er i øvrigt vores opfattelse at vi rent politisk
betragtes som borgmesterens råd.
Lokalrådet har i funktionsåret haft flere møder med Næstved havns bestyrelse. Mødet i foråret var en
gensidig orientering om planer og ønsker, herunder vores ønsker om flere offentlige borde og bænke rundt
om i området, krav til boderne på stejlepladsen, samt ønsket om etablering af en facilitetsbygning på
Vesterhave stranden.
Havnen oplyste at der var planlagt en udvidelse af den eksisterende mole, samt at vi ville få projektet til
høring senere når der forelå planer og projekt.
Da vi senere modtog projektet var det vores opfattelse at vi kun var en af høringsparterne, hvorfor vi kun
tog stilling til de landbaserede anlæg, fordi vi forventede at sejlklubberne og fiskeriforeningen ligeledes ville
blive hørt og derfor ville udtale sig om forholdene på vandet.
Lokalrådet tog havnens planer ad notam men oplyste samtidig flere forudsætninger for vores holdning
samt udtalte et ønske om at blive taget med på råd omkring anvendelsen af de nye molearealer.
Havnens projekt blev offentliggjort lige op til kommunalvalget, hvilket efter min opfattelse, var medvirken
til at projektet fik en meget negativ behandling og blev en del af den ophedede politiske debat omkring
fremtiden for Næstved Havn, en debat som på et tidspunkt nødvendiggjorde at lokalrådet så sig nødsaget
til at rette henvendelse til Næstved havn for at præcisere de forbehold som vi tidligere havde udtalt. Brevet
blev ligeledes offentliggjort på vores hjemmeside.
Efter kommunalvalget, hvor stormen havde lagt sig, følte vi behov for at mødes med den nye
havnebestyrelse og herunder drøfte fremtidigt samarbejde og vores holdning til et nyt reduceret projekt.
Det blev til to møder hvor vi blev enige om afholdelse af et borgermøde om det nye projekt samt mødets
indhold og form.

Borgermødet blev en succes med en for havnen meget positiv stemning.
Vi er blevet orienteret om at projektet forventes udbudt i den kommende uge.
Det har i flere år været lokalrådets ønske at være koordinator ved etablering af en form for samarbejde
mellem områdets foreninger for gennem dette samarbejde at kunne virke som fælles talerør i forbindelse
med henvendelser til myndigheder og politikere.
Da vi fik henvendelser om problemerne på institutionsområdet så vi det som en lejlighed til at virke som
koordinator for et udbygget samarbejde mellem en væsentlig del af foreningerne i området og vi indbød
interesserede foreninger til et fællesmøde.
Det er mit indtryk at fællesmødet var en succes, men det er desværre også mit indtryk at samarbejdet
efterfølgende ikke er vedligeholdt og i dag kun fungerer mellem nogle få af de deltagene foreninger.
Lokalrådet vil nu gøre et nyt forsøg på at etablere et fasttømret samarbejde mellem foreningerne i vores
område og vil snarest invitere interesserede foreninger til fællesmøde.
En af de foreninger som virkelig vil samarbejdet er Karrebæk Idrætsforening og det var derfor spændende
at blive orienteret om foreningens visioner og fremtidsplaner. Jeg håber virkelig at foreningen får succes og
kan med glæde konstatere at financieringen af et af de helt store projekter snart ser ud til at være på plads.
Lokalrådet har ud over ovennævnte behandlet følgende emner :
Vinterbaderne havde tidligere bedt om lokalrådets støtte til i vinterperioden at opstille to skure på havnens
areal ved siden af sejlklubbens klubhus. Lokalrådet udtalte sin støtte til projekte, men påpegede samtidig at
det ikke var den optimale placering samt at man i stedet burde have indgået en aftale med Sejlklubben om
en evt. tilbygning til deres klubhus.
Efterfølgende har Vinterbaderne ansøgt havnen om at få lov til at lade skuret stå hele året. Lokalrådet har
henvist til sin tidligere udtalelse om at skuret fjernes i sommersæsonen.
Jeg er i dag blevet orienteret om at havnens direktion nu indstiller til havnens bestyrelse at der gives
tilladelse til permanent opstilling.
Enø Bageri har rettet henvendelse til havnen om at opbygge en træterrasse på den grønne brink. Formålet
er at kunne opstille borde og stole og anvende terrassen som serveringsareal for bageriets gæster.
Som høringssvar til havnen har lokalrådet taget udgangspunkt i tilkendegivelserne i forbindelse med
borgermøderne om lokalplanen for området, samt de skitser til byrum som blev fremlagt af arkitekterne i
forbindelse med det netop afholdte destinationsmøde, hvor netop den grønne brink blev betegnet som en
kvalitet.
Jeg er i dag blevet orienteret om at havnens direktion nu indstiller til havnens bestyrelse at der gives
tilladelse til permanent etablering af træterrasser.
Vi har i lang tid haft fokus på den skiltning som sker i vores område, en skiltning som visse steder er
særdeles uæstetisk og som langt fra overholder gældende skilteregulativ.

Vi havde derfor et møde med kommunens forvaltninger repræsenteret ved stadsarkitekt Marit Christiansen
fra Plan og Udvikling samt Martin Tange fra Erhverv. Det var et konstruktivt og positivt møde og det er
herefter op til Lokalrådet at udarbejde et oplæg som begge parter kan arbejde videre med.
Vi er af forvaltningen – Center for ejendomme, Park og Vej blevet bedt om udtalelse i to sager – den ene
vedr. trafik på Kildegårdsvej og den anden vedr. venstresvingsforbud på Enøkystvej ved parkeringspladsen
på stejlepladsen.
Næstved havn har netop bedt os om høringssvar i forbindelse med etablering af fiskerihavn på fiskernes
område efter Fiskehuset Enø.
Vores svar til havnen er at vi er positive overfor alle projekter som kan skaffe flere arbejdspladser til
området, men vi kan ikke tage endelig stilling før vi kender mere til hele projektet herunder kajens og
tilkørselsforholdenes konstruktion og udseende i forhold til det omgivende miljø.
En del af de opgaver som jeg har nævnt her er ikke endeligt afsluttede og videregives derfor til det nye
lokalråd, herunder, en drøftelse af vores fremtidige samarbejde med Næstved havns direktion.
Jeg vil til sidst takke lokalrådets medlemmer for det engagement i alle udviser og for de mange gode
debatter som vi har haft i årets løb.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen.

