Generalforsamling tirsdag d. 13.marts 2018.
Lokalråd Karrebæksminde er nu gennem sit ottende 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.
Ved sidste års generalforsamling valgtes Niels Petersen som suppleant.
Det har desværre ikke været muligt for os at få kontakt med Niels Petersen

Jeg nævnte sidste år, at vi oplevede en stigende borgerinddragelse, en stigning som har været endnu
mere udtalt i år, hvor lokalrådet også i højere grad har taget initiativet til møder med embedsværk i
forbindelse med helt konkrete sager.

Borgerinddragelsen har igen i år medført, at lokalrådet afgiver høringssvar i forbindelse med
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 hindrer en udvikling, som er til gavn for
alle områdets borgere.
Dette kan også medføre, at der er behov for en revision eller fornyelse af den gældende lokalplan.

Et af de helt store debatemner i vores område har i flere år været de stadig stigende tangmængder på
Vesterhavestranden, som delvist skyldes den nye mole.
Det er naturligvis et problem for sommerhusejere og turister, hvis tangmængden betyder, at der ikke
kan bades, men et endnu større problem er, efter min opfattelse, lugtgenerne, som skyldes
forrådnelsesprocessen.
Lugtgenerne ligger tungt over hele vores område fra juni til oktober.
Problemet med de stigende tangmængder kendes fra stort set alle østvendte strande i Danmark, og
der findes desværre endnu ikke nogen særlig effektiv løsning, bortset fra den allerede benyttede, at
fjerne tangen mekanisk og efterfølgende fortage deponering.
Vesterhavestranden er en privat strand, som ejes af to grundejerforeninger.
Indtil nu har der været aftalt en betalingsløsning, som medfører, at udgifterne til tangrensningen deles
mellem Næstved kommune og grundejerforeningerne.
Problemet er nu at der ikke længere er plads til yderligere deponering, ligesom det kan forventes, at
de samlede udgifter vil stige væsentligt, især hvis vi skal undgå de store lugtgener, som prægede
området sidste år.
Lokalrådet og de øvrige parter i Karrebæksminde forum har på flere møder med politikere og
embedsværk drøftet løsningsmuligheder, Næstved kommune har fået udarbejdet div.
specialistrapporter, men desværre foreligger der stadig ikke en løsningsmodel.
På det seneste møde i Karrebæksminde forum blev det aftalt at rykke Næstved kommune for svar
endnu engang.
Seneste nye i er, at teknisk udvalg for 5. gang har problematikken med på dagsorden på udvalgets
møde i morgen.
Det indstilles, at der afsættes kr. 300.000 til bortskaffelse af tang, kommunens udgift i 2017 var kr.
150.000.
Begge beløb er renset for det økonomiske bidrag fra de to grundejerforeninger, som ejer stranden.

Som det er de fleste bekendt, har Næstved kommune modtaget kr. 9,3 mill. af EU til at sikre
bevaringen den tykskallede malermusling.
For at løse denne opgave er det tilsyneladende nødvendig at foretage flere omlægninger af Susåens
løb, samt tillade, at en betydelig forøget spildvandsmængde udledes i Karrebæk fjord.

Lokalrådet er meget bekymret over virkningerne og uforstående over, at projektet betegnes som
naturgenopretning.
Lokalrådet har derfor protesteret over dette og bedt om at blive høringspartner, hvilket desværre ikke
er sket.

Som nævnt sidste år følte vi endelig at have vundet gehør for vores henvendelser til forvaltningen
vedr. problematikken med den stadig stigende anvendelse af reklameskilte, som ikke overholder
reglerne i gældende regulativ, samt anvendelse af uautoriserede trafikregulerende skilte.
Efter mere end to års sagsbehandling modtog vi endelig svar på vores henvendelse. Af svaret fremgik,
at kommunens vejafdeling lagde op til en meget restriktiv indsat bl.a. mod bl.a. A-skilte.
På et møde i forvaltningen, hvor også Karrebæksminde erhvervsforening deltog, blev vi enige om en
noget mere pragmatisk indsats, hvor der skulle lægges op til, at man via dialog med skilteejeren fandt
en fornuftig løsning.
Det aftaltes derfor, at erhvervsforeningen og forvaltning skulle afklare problematikken med deres
bagland.
Forvaltningen ville efterfølgende indkalde til et møde, hvor en endelig handlingsplan skulle besluttes.
Vi har endnu ikke modtaget indkaldelse og vil rykke for denne.

I forbindelse med byrådsvalget valgte vi at arrangere et valgmøde.
På trods af lidt kaos i opstarten, på grund af misforståelser om køreplanen for mødet må mødet
betegnes som en stor succes med stort fremøde og stor spørgelyst.
Flere af spørgsmålene gik på trafikalt udsatte steder i vores område.
Politikerne opfordrede på mødet til opstart af en trafikgruppe.
Efter vores interne evalueringsmøde nedsatte vi en trafikgruppe bestående af Karen Urth, Gert
Vestergaard og Annette Møller.
Trafikgruppen har fokus på udsatte steder som udkørsel ved Netto, Kirkebakken ved kirken,
Cykelstien ved broen, Enø Kystvej .
Trafikgruppen starter sit virke snarest.

Lokalrådet har siden sin start haft sin hjemmeside liggende på karrebaeksminde.dk.
Stort set alle øvrige lokalråd i kommunen har oprettet egen hjemmeside som med hjælp fra Næstved
kommune er oprettet og lagt under kommunens hjemmeside.
Vi besluttede derfor at følge de øvrige lokalråd og bad derfor kommunen om hjælp til dette.
Efter et stort hjemmearbejde fra Karen Urth og Annette Møller er det nu, sammen med medarbejdere
fra Næstved kommune, lykkes at få hjemmesiden i gang.
Sidste knast var at navnet Karrebæksminde var solgt til anden side og derfor ikke kunne indgå i vores
adresse, som derfor er www.MærkKarrebæk.dk

Det var med stor undren vi oplevede, at Næstved kommune i forbindelse med udarbejdelse af et
turisttillæg havde planlagt et nyt sommerhusområde langs Karrebækvej, umiddelbart efter kirken, samt
yderligere et område modsat De Hvide Svaner.
Vi har netop indsendt høringssvar, hvor vi påpeger det uhensigtsmæssige ved at placere et
sommerhusområde langs Karrebækvej.

Som det er de fleste bekendt er den kollektive trafik i Næstved kommune økonomisk udfordret.
Politikerne i Næstved kommune har besluttet, at de nuværende økonomiske bevillinger skal
fastholdes, hvilket, grundet stort underskud, betyder, at der skal nedlægges busruter.
To af de lukningstruede ruter rute 682 og rute 603 berører vores område.
Lokalrådet har protesteret over beslutningen.

Vi besluttede i år at vi gerne vil lære vores område bedre at endnu bedre at kende, hvorfor vi
besluttede os til at besøge Vesterhave stranden og senere De Hvide Svaner.
Især besøget på De Hvide Svaner var en succes. Vi blev vist rundt i hele området og fik fortalt om
dagligdagen og de problemer, som campingpladsen kæmper med.

Den slags besøg giver os en meget bedre baggrund for at deltage i debatten, og jeg er sikker på at vi
igen i år vil gennemføre besøgsture.

Jeg omtalte sidste år samarbejdet med de øvrige foreninger i området og som havde ført til dannelsen
af Karrebæksminde forum.
Dette samarbejde fungerer stadig fremragende og sikrer, at man har mulighed for internt at drøfte
sager, som berører lokalområdet.
Samarbejdet har på det seneste ført til, at Næstved havn har opfordret alle de øvrige foreninger til at
komme med forslag til, hvilke krav der skal stilles til stadelejere på havnens arealer.
Jeg er sikker på, at foreningernes kreative svar vil blive indarbejdet i havnens kravspecifikationer til
stadelejerne i de kommende år, og vil medføre en øget kvalitet i udbud og et forbedret udseende på
de stader som bliver opstillet.
Jeg vil derfor takke alle de andre foreninger i vores område for det gode samarbejde, der har været i
årets løb.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.
Søren Knudsen, formand

