Generalforsamling tirsdag den 10 marts 2015
Karrebæksminde Lokalråd er nu gennem sit femte funktionsår.
Bestyrelsen valgte efter sidste års generalforsamling følgende konstituering – næstformand Gunhild
Kroager Carlsson, kasserer Poul Jakobsen, sekretær Annette Møller og sekretærsuppleant Gert
Vestergaard.
Bestyrelsen har i årets løb sagt farvel til Merethe Petersen, men har sagt goddag til de tre nye
medlemmer Karin Krogager og Michael Phillipsen samt rådets suppleant Per Richter Hansen, således
at rådet i dag har 11 medlemmer.
Jeg har tidligere gjort opmærksom på det manglende samarbejde med politikere og embedsværk og
jeg må sige at dette har ændret sig væsentligt i forhold til embedsværket. De kommunale forvaltninger
har virkelig fået øjnene op for at lokalrådene kan bruges i forbindelse med stort set alt der vedrører de
lokale områder, i en grad som næsten er for meget, når lokalrådet bliver bedt om udtalelser i
forbindelse med ansøgning om dispensationer til bebyggelsesprocenter.
I forhold til politikerne er der desværre ikke sket de store ændringer, et forhold som jeg vil komme ind
på senere.
Den af byrådet nedsatte arbejdsgruppe som skulle fremlægge en plan for borgerinddragelse, herunder
det fremtidige samarbejde mellem borgere, lokalråd, politikere og forvaltningerne har udarbejdet en
fyldig rapport – Bring de relevante i spil - som også er blevet godkendt af byrådet.
Lokalrådene er nu placeret under Kulturudvalget. Formand for kulturudvalget Linda Frederiksen har for
nyligt præsenteret rapporten på et dialogmøde med samtlige lokalråd, et møde som blev holdt i en
meget positiv stemning.
Efterfølgende vil rapporten blive præsenteret ved møder i lokalområderne, hvor borgerne også vil få
mulighed for at møde de lokale politikere.
Det er vores intention at arrangere et møde her i vores område inden sommerferien.
Lokalrådene er i dag repræsenteret i følgende kommunalt nedsatte grupper :
Affaldsgruppen, trafikgruppen og gruppen for kvalitet og økonomi i Næstved kommunes skolevæsen.
Jeg har tidligere om talt de udfordringer som vi i flere år har haft med Næstved havn i forbindelse med
adskillige af havnens projekter i vores område og jeg har på det seneste haft en mindre
uoverensstemmelse med havnen direktør omkring hans helt uberettigede udtalelser om vores syn på
en af områdets foreninger.
Vi har i sidste uge haft et møde med havnens formand og næstformand omkring vores samarbejde og
om vores anke over direktørens udtalelser.
Det blev oplyst til os at havnens direktør følte sig fejlciteret samt at havnens bestyrelse havde taget
direktørens orientering om journalistens forsøg på at bringe direktøren i miskredit til efterretning.
Vi blev efterfølgende orienteret om havnens og direktørens nye rolle. Fremtidig vil hverken havn eller
direktør blande sig i lokale forhold. Direktørens opgave er udelukkende at sikre at havnens overlevelse
som erhvervshavn, og målrettet arbejde for at det økonomiske grundlag udvikles.
Vi kan ikke som tidligere forvente at blive orienteret om nye projekter, men omvendt må det være op til
os selv at holde os orienteret om havnens fremtidige virke, enten ved henvendelse til havnens
formand, eller via havnens strategiplan.

Alle henvendelser med ønsker og ideer til projekter på havnens områder skal fremtidig ske via den
aktuelle forvaltning i Næstved kommune.
Årets helt store sag var sagen om tilladelsen til opførelse af en Netto butik.
Lokalrådet følte at politikerne i ejendomsudvalget behandlede denne ansøgning hen over hovedet på
områdets beboere og følte et behov for at politikerne fik mulighed for at høre borgernes mening inden
der blev truffet en endelig beslutning.
Vi inviterede derfor ejendomsudvalgets medlemmer til et borgermøde hvor ejendomsudvalget havde
mulighed for at præsentere projektet, og efterfølgende at lade borgerne tilkendegive deres meninger
om projektet.
Ejendomsudvalgets formand meddelte at ejendomsudvalget ikke ønskede at deltage i et møde
arrangeret af lokalrådet, ligesom de politikere, som på trods af modstanden fra formanden alligevel
mødte frem, var blevet pålagt ikke at udtale sig.
Mødet oversteg langt vores forventninger, deltagerantallet overvældende og der var en glimrende
debat med synspunkter, både for og imod.
Efterfølgende arrangerede ejendomsudvalget sit eget borgermøde om sagen, også med mange
deltagere og på trods arrangements mangler, en god debat, også med synspunkter for og imod.
Kendetegnende for begge arrangementer samt diverse læserbreve var overvægten af tilkendegivelser
mod Netto butikken.
Lokalrådets sendte efterfølgende høringssvar til Ejendomsudvalget hvor vi bl.a. påpegede at projektet
ikke overholdt lovgivningen i forhold til de miljømæssige krav.
På trods af disse tilkendegivelser blev der givet byggetilladelse til projektet, et projekt som i skrivende
stund er løbet ind i div. vanskeligheder bl.a. af miljømæssig karakter. Vi kan alle konstatere at
byggeriet endnu ikke er igangsat.
Jeg er siden blevet orienteret om holdningen hos de fleste af byrådets politikeres som mener at denne
sag fra politisk hold er grebet helt forkert an og at man vil gøre meget for at en lignende sag aldrig vil
opstå igen. Problemet har formentlig delvist været, at formanden for ejendomsudvalget ikke ønsker
borgerinddragelse hvis borgernes holdning skønnes at være i strid med egne planer.
Et andet af årets helt store sager var oplægget til skolelukninger, hvor Karrebæk skole var nævnt som
en af de lukningstruede skoler. Lokalrådet så det som en væsentlig opgave at deltage i arbejdet for at
bevare skolen. I samarbejde med Karrebæk Idrætsforening, Karrebæk skole, skolebestyrelsen og
vores lokale byrådsmedlem Jørgen Christiansen blev der udarbejdet en fyldig rapport som viste hvor
vigtig og fremsynet Karrebæk skole var både for lokalområdet og for skolens elever. Heldigvis stødte
hele oplægget om fremtidens skoler i Næstved kommune på så mange problemer at planen blev
udsat til efter et kommende byrådsvalg.
Efterfølgende deltog lokalrådet i udarbejdelse af skolens ansøgning om projekt udeskole.
Som et led i lokalrådets ønske om synliggørelse valgte vi at afholde et Høstmarked i Præstegården.
Det er glædeligt at vi efterfølgende kunne konstatere at Høstmarkedet blev en virkelig succes, både
for de handlende og for de mange besøgende. Vi har besluttet at afholde Høstmarked igen i år.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke de lokalrådsmedlemmer som fik ideen og som efterfølgende
leverede den store indsats der skal til for at få et sådan arrangementet i hus.

Lokalrådet deltager i øjeblikket i to lokale projekter, det ene er DUNK hvor lokalrådet forsøger at få
handling og resultater ud af de store og flotte visioner som er udarbejdet af RUC, visioner som har det
overordnede formål at tiltrække flere turister især i skuldersæsonen. Det er lokalrådets holdning at det
ikke er rimeligt hvis de utrolig mange midler som er anvendt på visionsplanerne ikke fører til praktiske
resultater. Et af de store problemer er, ikke så meget at skaffe midler til gennemførelse af projekterne,
men i højere grad at skaffe midler til drift og vedligeholdelse. Det er et endnu større problem hvis det
viser sig at de lokale erhvervsvirksomheder, der som de eneste vil have gavn af en øget turiststrøm,
ikke ønsker at bidrage til drift og vedligeholdelse.
Lokalrådet har længe haft et ønske om at forskønne vores område, herunder at fjerne en del af den
massive skilteskov. I forsættelse af Ejendomsudvalgets oplæg til ændret skiltepolitik for Næstved
kommune, især for centerområderne og bymidten, har Ejendomsudvalget nedsat en gruppe som skal
se på hvordan vi her i området kan få områdets virksomheder til at medvirke til en pænere skiltning.
Hverken vi eller Ejendomsudvalget ønsker at gennemtvinge lokalplanens meget restriktive krav til
skiltning. Lokalrådet er repræsenteret i denne gruppe.
Lokalrådet har derudover fået henvendelse og drøftet følgende :
Samarbejde med SSP.
Biblioteksbetjening. Der ønskes opsat en bogautomat. Lokalrådets er blevet bedt om at udpege
placeringsmuligheder.
Haveaffaldsplads i vores område. Beslutningen om dette er senere overgået til den tidligere omtalte
affaldsgruppe.
Mange af de projekter som er omtalt er ikke afsluttede og gives derfor videre til det nye lokalråd.
Til slut vil jeg takke lokalrådets medlemmer for det engagement som i alle udviser og for mange gode
drøftelser. Vi er ikke altid enige når vi starter, men vi når altid frem til en fælles beslutning.
Med disse ord vil jeg overlade min beretning til generalforsamlingen

