Generalforsamling tirsdag d. 14.marts 2017.
Lokalråd Karrebæksminde er nu gennem sit syvende funktionsår.
Bestyrelsen valgte efter sidste års generalforsamling følgende konstituering – formand Søren
Knudsen, næstformand Gunhild Krogager Carlsson, Kasserer Karin Krogager, sekretær Annette
Møller.
Lokalrådet består i dag af 11 medlemmer.
Vi har i årets løb sagt farvel til Jakob Zabel, hvilket medførte at lokalrådets suppleant Kurt Eriksen blev
medlem af rådet.
Lokalrådenes rolle i forhold til politikere og embedsværk har givet anledning til en del møder med
begge parter. Det er i den forbindelse værd at bemærke at det tilsyneladende efterhånden er gået op
for alle at borgerinddragelse kan være vigtig og giver resultater, også i forbindelse med problemsager.
Borgerinddragelsen betyder også at lokalrådet bliver bedt om høringssvar i forbindelse med borgeres
henvendelser til forvaltningen om dispensationer til gældende kommune- og lokalplaner.
Det er generelt lokalrådets opfattelse at gældende planer skal overholdes og lokalplaner bør være
udarbejdet med tilstrækkelig indsigt i nuværende og fremtidige behov.
Der bør kun gives dispensationer i de tilfælde hvor lokalplanen er en direkte hindring i at benytte den
pågældende ejendom til sit formål.
Vi ser oftest at dispensationen søges af ny ejer i forbindelse med ejerskifte, selv om denne på forhånd
var bekendt med lokalplanens begrænsninger.
Som oplyst sidste år modtog Næstved en kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet der tilkendegav at
tilladelsen til opstilling af pølsevognen på Kludekogerpladsen eller Velkomstpladsen som den også
kaldes, var ulovlig og skal lovliggøres, enten ved fjernelse af vognen eller ved udarbejdelse af en ny
lokalplan.
Pladsen er ejet af Næstved havn.
Destinationsudvalget DUNK, som vi også er repræsenteret i, har udarbejdet en skitse for fremtidig
anvendelse af pladsen til et egentligt velkomstcenter med naturlegeplads.
Det var derfor gældeligt at modtage henvendelsen fra forvaltningen om at deltage i arbejdet med
udarbejdelse af skitse til ny lokalplan.
Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Karrebæksminde
Erhvervsforening, Næstved Turistforening, DUNK , lokalrådet og embedsmænd fra forvaltningen.
Efter et par møder er der arbejdsgruppen enighed om skitsens indhold.
Vi afventer nu skitsens godkendelse af ejeren – Næstved havn.
Færdiggørelsen af lokalplanforslaget er desværre også løbet ind i normeringsproblematikken i
Næstved kommunes forvaltninger, hvilket betyder at vi kun kan håbe på at lokalplanforslaget er klar til
borgerhøring omkring sommerferien.
Som nævnt sidste år fyldte oplægget til ny skolestruktur meget i vores område, især fordi Karrebæk
skole var lukningstruet.
Det var gældeligt at byrådet vedtog at bevare Karrebæk skole selv om flere var imod strukturen som
betød at Karrebæk skole blev underlagt Lille Næstved Skole.
Det er samtidigt positivt at kunne konstatere at den nuværende ledelse på Karrebæk skole gør det
godt, er meget åben og indstillet på samarbejde med foreninger og andre i vores område, samtidig
med at der tilsyneladende løbende indskrives nye elever på skolen.
Det er derfor mit håb at den nye privatskole, som blev oprettet delvist som et modtræk mod Karrebæk
skole og de mangler som tidligere prægede skolen, vil finde sin naturlige plads i vores område, ikke
som en konkurrent til Karrebæk skole, men som et alternativ, et alternativ som betyder at skolen har
en fremtid og et eksistensgrundlag i vores område.
Jeg nævnte sidste år lokalrådets rolle i forbindelse med etablering af et møllelaug til sikring af
bevarelsen af Karrebæk mølle.
Det er glædeligt at kunne konstatere at det er lykkes at oprette et møllelaug endda med en så
kompetent person som Palle Birk som formand.

Jeg håber virkelig at det vil lykkes for lauget at skaffe midler og støtte til at gennemføre planerne om
fuldstændig restaurering af møllen.
Det samarbejde som er startet med områdets andre foreninger fungerer rigtig godt og har bl.a.
resulteret i at der har været afholdt flere møder med deltagelse af Karrebæksminde Erhvervsforening,
Næstved Turistforening, DUNK, Næstved havn, Næstved sejlklub, grudejerforeningerne på
Vesterhave, samt byrådspolitikere og embedsmænd fra Næstved kommune.
Møderne har været holdt i en god tone og der er bl.a. drøftet problemerne med tang på
Vesterhavestranden, parkering på havnens arealer, DUNK projektet, samt badebro på
Vesterhavestranden.
Det er vores håb at drøftelserne udmunder i nogle gode og acceptable løsninger.
Et af de områder som har været i vores fokus i flere år er problemerne med den massive og efter
vores opfattelse meget lidt forskønnende skiltning i vores område.
Det skilteregulativ som gælder for vores område tilsidesættes fuldstændig, fordi Næstved kommune
som tilsynsmyndighed ikke har resurser til at sikre at regulativet overholdes.
Vi har ved flere lejligheder påtalt problemet overfor både embedsværket og overfor politikerne.
Det kom derfor som en overraskelse for os at embedsværket her for kort tid siden anerkendte
problemet og var indstillet på at en meget aktiv indsats overfor de virksomheder som ikke overholder
regulativet.
Det er vores opfattelse at den bedste metode er gode argumenter og en løsning af frivillighedens vej,
hvorfor vi nu vil forsøge at få Næstved kommune til at tage en dialog med virksomhederne om
problemet.
I forbindelse med kommunens udarbejdelse af Kommuneplan 2017 og projekt skolevej udarbejdede vi
et høringssvar som tog højde for den udvikling vi gerne ser i vores område, herunder tilflytning af
børnefamilier, legepladsområde, øget mulighed for mindre erhverv samt plads til mere turisme.
Vi gjorde samtidig opmærksom på behovet for at der udarbejdes lokalplaner for flere delområder, også
for at undgå den stigende tendens til at ignorere naboprotester.
Med baggrund i en ide fra et lokalrådsmedlem så vi muligheden for at kunne benytte
gangbroen/promenaden på siden af den nye mole, til badebro og søgte derfor Næstved kommune om
tilskud til en badebro. Vi fik desværre et afslag men i stedet et tilskud på kr. 10.000 til støtte til
gennemførelse af DUNK projektet.
Lokalrådets seneste tiltag et IT værksted med support til uøvede IT brugere, er blevet godt modtaget
og vil forsætte så længe brugerne føler et behov.
De samlede lokalråd inddrages løbende i forskellige kommunale udviklingsprojekter og i andre
sammenhænge hvor man ønske borgerrepræsentation.
Repræsentanterne for lokalrådene, som er valgt/udpeget af samtlige lokalråd orienterer løbende om
deres arbejde.
Lokalrådene er repræsenteret i : Trafikfølgegruppen, Gruppen for lokale hjemmesider, LAG, samt
landdistriktspolitikken ” Godt liv på landet”.
Som en sidste ting skal jeg, på foranledning af Næstved kommune, opfordre forsamlingen til at
udforske den kommunalt støttede hjemmeside BOBLBERG.DK
Her findes tilbud om at møde andre som deler netop jeres fritidsinteresse.
Afslutningsvis vil jeg takke alle de andre foreninger i vores område for det gode samarbejde der har
været i årets løb.
Jeg vil også takke lokalrådets medlemmer for det engagement i alle udviser, samt for vores mange
gode drøftelser.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

