Lokalrådsmøde 12.3.2019, Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum
Til stede:
Søren Knudsen, Gunhild Carlsson, Anne Planck, Gert Vestergaard, Karen Urth, Mette Brammer, Kurt
Eriksen, Annette Møller
Fravær: Maj-Britt Juel-Nielsen, Michael Philipsen, Janus Thygesen, Karin Krogager
0. Formalia
a) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
b) Godkendelse af referat
Godkendt af et flertal af lokalrådet. På næste møde besluttes måden at føre referater på.
c) Økonomi - regnskab
Intet nyt.

0. Siden sidst
Orientering vedr. projekt Danmark redder liv
12 uddannede førstehjælpere har haft fagligt møde med erfaringsudveksling. Dette gentages hvert halve år.
Nyt kursus planlagt til 27.4. P.t. 14 tilmeldt. Førstehjælpere vil en lørdag dele materiale ud på
kræmmermarkedspladsen. Hjertestarteren på Ditlevsens pakhus skal repareres og muligvis flyttes til
Kakaofabrikken. Resterende penge fra tildelingen til førstehjælperkursus kan bruges til reparationen. Det var
ønskeligt med en hjertestarter ved Netto. Muligheden undersøges stadig. Som omtalt i referat 19.2. har
Hjerteforeningen en landsindsamling 28.4.
0. Inhabilitet
Janus, som skulle stå for punktet, fraværende. Punktet tages op på næste møde.
0. Årsregnskab
Lokalrådet skal godkende regnskabet inden generalforsamlingen. Der er uklarheder. Søren snakker med
Karin inden generalforsamlingen. Noter til regnskabet ønskes. Godkendt med det forbehold, at uklarhederne
udredes. Søren afklarer med Karin.
0. Generalforsamling
Palle Birk har sagt ja til at være dirigent. Dagsorden i henhold til vore vedtægter. Der er flere emner til nye
lokalrådsmedlemmer. Valgbarhed i henhold til vore vedtægter. Søren klarer med dirigenten vedr. valg.
Annette medbringer stemmesedler. Formandsberetningen rundsendes, hvis det kan nås. Trafiksituationen i
Karrebæksminde skal have en stor plads i beretningen.
0. Evt. opsamling i forhold til tidligere emner
a) Kanalpladsen: Sagen ligger i teknisk udvalg. Flere faktorer gør, at der er uvished om en tidsplan for
pladsen: En eventuel renovering/istandsættelse af Græshoppebroen vil bevirke, at pladsen skal ligge stille.
Ligeledes, hvis en handicapvenlig gangbro, som vi foreslår, skal etableres. b) Tryghedsambassadører. Endnu
ingen på Lungshave/Enø, men emnet tages op i FU c) Som også omtalt på sidste møde er det presserende, at
et tillæg til lokalplanen udarbejdes i forbindelse med området, der nu kaldes "Stejlepladsen". Her kan kun
bygges grejskure. En henvendelse til behørig myndighed skal tages. d) Triathlon lørdag den 1. juni på en

skiftedag for sommerhuse. Al trafik lukkes hernede. Der har ikke været forhandlet med Næstved Havn om
godkendelse af arrangementet. d) Musik/Fiskerlejet. Det er ingen sag, med mindre der kommer en
henvendelse fra beboerne på Kontrollørlodden. Det er blot en oplysning. e) Havn/skiltning/kommuneplaner.
(Det havde været rart med emnerne på forhånd)
0. Eventuelt
a) Maj-Britts mail sendt i dag. Den er ikke læst af alle. Den opfattes som en holdningstilkendegivelse. b)
Fungerer hjemmesiden? Den er svær at finde, men den skal ikke nedlægges. Karen har brugt mange timer på
et flot, flot arbejde, som fortæller om vort område. Vi skal dog være mere synlige udadtil. Emnet tages op på
næste møde.

