Lokalrådsmøde 15.1.2019, Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum
Til stede: Søren Knudsen, Maj-Britt Juel-Nielsen, Gert Vestergaard, Anne Planck,
Kurt Eriksen, Karin Krogager, Mette Brammer, Annette Møller, Gunhild Carlsson
Fravær: Janus Thygesen, Michael Philipsen
1. Formalia
Dirigent Søren Knudsen
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat
Godkendt
Økonomi - regnskab
Udsendt af Karin. 10.000,-kr fra kommunen er først modtaget efter nytår. Saldo
15081,19 kr. 31.12.2018 . Godkendt
2. Siden sidst
a) Orientering fra FU-møde vedr. trafik Enø Kystvej
Orientering fra møde 10.1.2019 med Center for Trafik og Ejendomme vedrørende
trafikale problemstillinger på Enø Kystvej syd for Græshoppebroen. Deltagere: Jon
Petersen, Anders Østergaard Hansen, Arne Frank Poulsen, Jette Johnsen, formand for
fællesudvalget af grundejerforeninger syd for broen og Annette. Det blev på mødet
besluttet at arbejde med følgende tiltag: 1) opsætning af afskærmning i forlængelse
af Vivaldis afskærmning til fodgængerzonen ved Enø Steakhouse 2) lukning af
vejadgangen til p-pladsområdet lige efter Enø Steakhouse 3) gågade Ved Broen 4) pvagtkontrol Ved Broen i sommerperioden 5) vedligeholdelse af vejen mellem
rundkørslen og Fiskehuset Enø 6) sti fra bus 603's vendeplads til Reedtzholm. 7) 21 vej fra Gerbredgårdsvej til Kildeengen.
b) Høring vedr. flexboliger senest 17.1.2019
Flexboliger kan være både eksisterende boliger og nybyggeri. Vi har ingen
høringskommentarer.
c) Arbejdsgruppe vedr. dialog med forvaltningerne -lokalrådenes repræsentation
Orienteringssag. Mail er udsendt herom. I arbejdsgruppen deltager Anne Grete
Kamilles, lokalrådet for Tappernøje og omegn, Arne Lundsby, lokalrådet for Lille
Næstved -området og Lars Rude Fensmark Lokalråd.
d) Fornyet henvendelse vedr. tryghedsambassadører
Igen en opringning fra politiet efter interesserede. Kender vi nogen, der vil
optræde som ambassadør? Man skal ikke være "politi", blot have kendskab/fornemmelse
for tendenser til balladeproblematikker. Søren og Kurt arbejder videre med sagen.
e) Dialogmøde vedr. kommuneplanstrategi - møde 21.1.2019
Ønsker vi indflydelse, må vi være med her fra starten af også/især med det, der
vedrører vores område. Jo længere man kommer hen i arbejdet med kommunestrategien,
jo sværere bliver det at få sat vores præg på indholdet. Søren Knudsen, Mette
Brammer og Gert Vestergaard deltager. Vi agter her at efterlyse, hvad der sker med
de ting, vi fremsender til kommunen, og de som kommunen har bedt om vore udtalelser
til.
3. Førstehjælpere/Danmark redder liv -orientering m.m. fra gruppen. Orientering
ved Anne Planck. Der er ikke sket så meget siden sidst. Børneattester indhentes,
udstyr til de uddannede er først ved at blive tilsendt. Det går lidt trægt. Der er
folk på venteliste. Anne ringer og rykker for instruktører.
4. Godkendelse/behandling af iværksættelse af udgiftskrævende aktiviteter forretningsorden. Der er i følge vores forretningsorden ingen konflikt. Formand og

næstformand kigger vores forretningsorden igennem.
5. Bestemmelser og lokalplaner - skal disse overholdes? Skal lokalrådet være aktive
ved overtrædelser? Baggrund bl.a. ansøgning fra Fiskerlejet ved overdækning samt
overskridelse af støjniveau. Thomas Hansen og Anders Cruckov, ejere af Fiskerlejet,
havde foretræde på mødet, men udeblev. Fiskerlejet overholder ikke kommunens krav
til musikudøvelser. Vi støtter kommunens krav. Søren refererede til et møde sidste
år med Maj-Britt og Thomas og en jurist. Skal vi være aktive? Ja vi skal, hvis
lokalplaner direkte overtrædes. Lokalrådet er et bindeled mellem borger og
offentlig myndighed. Enighed om, at det forgangne år med streetfoodmarket var et
forsøgsår. En ny lokalplan, der tegner fremtidens rammer, imødeses. Anja Andersen
høres. Søren følger op på Anders og Thomas udeblivelse fra aftenens møde.
6. Eventuelt. a) Hvorfor udsendes dagsordner ikke senest fire dage før mødet? b)
Der mangler referater på vores hjemmeside maerkkarrebaek.dk. c) Da næste planlagte
møde falder i uge 7, vinterferien, flyttes mødet til tirsdag den 19.2.

