Generalforsamling tirsdag d. 08. marts 2016
Lokalråd Karrebæksminde er nu gennem sit sjette funktionsår.
Bestyrelsen valgte efter sidste års generalforsamling følgende konstituering – næstformand
Gunhild Kroager Carlsson, kasserer Poul Jakobsen, sekretær Annette Møller.
Lokalrådet består i dag af 9 medlemmer.
Lokalrådenes rolle i forhold til politikere og embedsværk har igen i år givet anledning til en del
møder med politikere og samt et stormøde her i Karrebæksminde, uden at dette har ført til
samarbejdsmodeller som kan sikre den borgerinddragelse som politikerne har besluttet, men som
de samme politikere gang på gang ignorerer.
Et af de bedste eksempler på disse kommunikations- og samarbejdsproblemer er den netop
afsluttede debat om kommunens skolestruktur, hvor man valgte at lade embedsmændene
udarbejde et oplæg som politikerne havde nikket ja til, inden man sendte oplægget til høring blandt
borgere og lokalråd.
Afslutningen kender vi alle, det udarbejdede oplæg blev, med nogle ganske små ændringer,
vedtaget i byrådet.
Den manglende borgerinddragelse har desværre medført at bestyrelserne for to af kommunens
lokalråd har nedlagt deres hverv, så der nu i to områder ikke længere er lokalråd.
Vi mærkede selv konsekvensen af dette da vores kasserer Poul Jakobsen på vores møde i maj
meddelte at han ikke ville være med mere. Han var så skuffet over det manglende samarbejde
med politikere og embedsmænd at han ikke længere ønskede at være med mere.
Vi takker Poul for han store indsats gennem de fem år.
Karin Krogager blev efterfølgende konstitueret som kasserer.
Et af årets første eksempler, på den manglende dialog med lokalrådet, var opstillingen af en
grillkiosk – Tyttes pølser, på Kludekogerpladsen.
Hverken naboer, lokalråd var blevet hørt før forvaltningen tilsidesatte den gældende lokalplan og
gav tilladelse til opstilling af vognen.
Da lokalrådet blev opmærksom i hvor høj grad lokalplanen var blevet tilsidesat klagede vi til det
politiske udvalg, som efter en drøftelse bakkede op om forvaltningens afgørelse.
Lokalrådet besluttede efterfølgende at indbringe afgørelsen for Natur- og Miljøklagenævnet.
Kendelsen fra Natur-og Miljøklagenævnet var meget klar – tilladelsen til opstilling af pølsevognen
er ulovlig og skal lovliggøres, enten ved fjernelse af pølsevognen eller ved at gennemføre en ny
lokalplan som godkender placeringen.
Pandekagehuset har søgt om tilladelse til en udvidelse, en udvidelse som ikke er tilladt med den
gældende lokalplan, hvorfor kommunen har besluttet at der skal udarbejdes en ny lokalplan som
omfatter både mole og Kludekogerplads.
Lokalrådet er inddraget i dette projekt og har ligeledes fået tilsagn til at der vil blive afholdt et
borgermøde om lokalplanforslaget inden den endelige tilladelse.
Der har været flere røster fra borgere som synes at det er synd for Tyttes pølser at vi har rejst
denne sag, hvorfor det er vigtigt at slå fast at lokalrådet bestemt er imod Tyttes pølser – tvært

imod, lokalrådet modstand skyldes udelukkende forvaltningens manglende borgerinddragelse og
tilsidesættelse af gældende lokalplaner.
Lokalrådet deltager stadig i det lokalforankrede projekt DUNK hvor lokalrådets to repræsentanter
gør et stort arbejde for at sikre projektes fremtidige eksistens, bl.a. ved at sikre den politiske
opmærksomhed som er nødvendig. Det ser ud til at det lykkes ganske godt.
Det har i flere år været et stort ønske fra lokalrådet at Vesterhavestranden blev benyttet af flere,
samt at der blev opstillet et toilet.
Dette er nu lykkes, Næstved kommune har fundet penge til at flytte et læskur fra Enø stranden
indrette det til toilet ved Vesterhavestranden.
Det har været et stort ønske fra Næstved kommune at finde andre finanseringsmuligheder for
vedligeholdelsen af Karrebæk mølle, hvorfor kommunen gerne ser at ansvaret for møllens
vedligeholdelse overdrages til et møllelaug.
Lokalrådet har været en aktiv medspiller og det er vores håb at det i nærmeste fremtid vil lykkes at
etablere møllelauget.
Placering af Vinterbaderne klubhus har jævnligt rejst debat både lokalt og i div. medier. Lokalrådet
sagde i sin tid ja til opstilling i vinterhalvåret på en placering og med en bygningshøjde som afveg
væsentligt fra det nuværende udtryk, forudsat at man samtidig sikrede toiletforhold.
Da Næstved havn og Vinterbaderne efterfølgende besluttede en anden placering, en øget
bygningshøjde, en permanent placering og undlod etableringen af toiletforhold blev lokalrådet ikke
spurgt.
Vinterbadernes lejekontrakt med Næstved havn er nu ved at udløbe, hvorfor der, på
borgmesterens foranledning har været holdt møde for at finde en løsning på problemerne.
Lokalrådet deltog i dette møde og gav udtryk for at vi naturligvis ikke ønsker at medvirke til at lukke
en lokal forening med 160 medlemmer, men at vi samtidig fastholdt kravet om sikring af
toiletfaciliteter samt en nedsættelse af bygningshøjden så den svarede til det oprindelige projekt.
Lokalrådet besluttede sidste år at afholde Høstmarked i Præstegården igen i år. Det blev en
kæmpe succes med flere handlende, flere aktiviteter og mange flere besøgende som rigtig
hyggede sig i det gode vejr. En stor ros og tak til de lokalrådsmedlemmer som står for dette
arrangement.
Lokalrådet har flere gange drøftet initeritiver til at etablere et bedre og tættere samarbejde med
foreningerne i vores område. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere at ønsket om et tættere
samarbejde er gensidigt og har betydet at Erhvervsforeningens formand Jørn Johansen samt
Menighedsrådets formand Erik Sørensen hver for sig har deltaget i et af vores møder. Jeg er
sikker på at dette er begyndelsen til et godt fremtidigt samarbejde.
Der har på det seneste været en del opmærksomhed omkring etableringen af en privatskole i
vores område.
Lokalrådet har haft møde med personerne bag privatskolen, som har bedt om lokalrådets
opbakning. Lokalrådet har endnu ikke haft tilstrækkelig tid til en tilbundsgående drøftelse af vores
holdning til den eksisterende skole og til privatskolen, men vi vil naturligvis tage diskussionen selv
om lokalrådet er meget splittet i denne sag.

Afslutningsvis vil jeg takke lokalrådets medlemmer for det engagement i alle udviser og for de
mange gode drøftelser, hvor stor set hver en sten bliver vendt.
Jeg vil afslutningsvis beklage at jeg desværre ikke kan være tilstede på denne generalforsamling.
Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingen.

