Lokalrådsmøde 19.2.2019, Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Til stede: Gert Vestergaard, Gunhild Carlsson, Janus Thygesen, Kurt Eriksen, Maj-Britt Juel-Nielsen, Mette
Brammer, Søren Knudsen, Annette Møller
Fravær: Karen Urth, Michael Phillipsen, Karin Krogager, Anne Planck

Martin Rohdemejer, Borgernært Politi, indledte mødet. Han fortalte om det borgernære politis arbejde.
Karrebæksminde er et af de meget få stede, hvor man ikke har taget imod tilbuddet om at finde
tryghedsambassadører. Martins indlæg resulterede i, at vi senere på mødet besluttede at bruge Martin på
vores generalforsamling, hvor han får mulighed for at informere de fremmødte.

0. a) Godkendelse af dagsorden
Forslag om at bytte om på punkterne 4 og 5 blev vedtaget.
b) Godkendelse af referat
Godkendt
c) Økonomi - regnskab
Karin var ikke til stede. Søren kunne fortælle, at vi har fået de 10.000,-kr også for år 2020. Vi beholder og
får så ikke næste år, er aftalen med kommunen.

0. Siden sidst
a) Orientering vedr. digeprojekt
Ved Kurt Eriksen. Status: Endeligt borgermøde endnu ikke afholdt. Skiftende projektledere, problemer med
ejendomme på Enø Kystvej, Strandvej og Ved Broen-strækningen. Sidstnævnte p.g.a. spunsens forfatning.
Partsfordeling endnu ikke udmeldt. Sagen ligger p.t. i Fu-regi. FU er sammenslutningen af
grundejerforeninger syd for broen.
b) Orientering om dialogmøde vedr. kommuneplanstrategi
Møde i aften i Næstved. Næstvedborgere er inviteret. "Et godt liv på landet". Der er ikke noget om turisme
med. Der er ikke noget konkret med - det er tanker, ideer og visioner. Der er lavet et skrift, som Søren har
fået i dag. Dette rundsendes til alle. (Er i skrivende stund udsendt) Alle borgere kan i øvrigt byde ind. Vores
planer om udbygning af Karrebæk/Vesterhaveområdet kan sendes for 3. gang.
c) Orientering vedr. "Danmark redder liv"
13 uddannede på 1. kursus. Disse mødes den 28.2. og udveksler erfaringer. Der er tilmeldt 12 på næste
kursus. Den 28. april har Hjerteforeningen en landsindsamling. Der er mulighed for at oprette lokale
indsamlingsgrupper. Anne har oprettet en sådan i vores område. Hvis vi kan dække mindst 15 ruter, vinder vi

en hjertestarter. Anne er i dialog med den lokale Netto, om vi i givet fald kan få ophængt hjertestarteren der.
Folk opfordres til at melde sig som indsamlere i vores indsamlingsgruppe, hvor man selv vælger ruter.
d) Orientering fra møde med Thomas og Anders
Hyggesnak ved det nybyggede skur, hvor Søren præciserede at en overtrædelse af lokalplanen ikke dur. Det
gælder om, at få lavet en lokalplan for området, et tillæg til lokalplan 004, fra Fiskehuset Enø og nedad, så
området bliver pænt. Tanker om området ved Røde-kors-huset. Der kan evt. etableres flere
overnatningsmuligheder ved opførelse af hytter ved campingpladsen. Havnebestyrelsen ser på planerne. På
som punkt næste gang.
e) Orientering fra møde for web-redaktør
Ingen har været med. Vi har jo aftalt, at vores hjemmeside er passiv. Opdatering af hjemmesiden mangler
dog.
f) Orientering vedr. lokalplanovertrædelse Ved Broen 12.
Ejerne har bedt om aktindsigt, hvilket har medført at lokalrådet ligeledes har fået aktindsigt. Ejerne har inden
ombygningens start rettet henvendelse til Næstved Kommune. Forvaltningen har i brev/mail 26.11.2018 til
ejerne bekræftet henvendelsen og gjort opmærksom på gældende lokalplan og særligt fremhævet krav til
kviste og tagbeklædning. Ved den efterfølgende ombygning er disse krav tilsidesat.
Orientering ved Søren. Et medlem fra lokalrådet har rejst sagen hos kommunen i lokalrådets navn, men uden
at et fælles lokalråd har behandlet og sanktioneret dette. Flere af lokalrådets medlemmer mente, at dette ikke
var acceptabelt. Sender man eksempelvis klager i lokalrådets navn, skal det naturligvis være en beslutning,
der er taget af lokalrådet. Flere af lokalrådets medlemmer mente ligeledes, at lokalrådets opgave ikke er at
være opsøgende i at finde overtrædelser i private byggesager.

0. Forslag vedr. forbedret tilgængelighed - se mail fra Center for trafik og ejendomme. Udarbejdelse af
forslag i vores område. Forslag skal fremsendes senest 25.1.2019. Der er 200.000,-kr i puljen. Vore forslag:
Skiltning i byen, handicapforbedring på siden af broen, en badebro ud i vandet ved handicapnedgangen ud
for Vivaldi.

0. Retningslinier/krav til lokalrådsmedlemmer, som retter henvendelser på lokalrådets vegne. Kræver
henvendelser på lokalrådets vegne altid en forhåndsdrøftelse i lokalrådet eller? Ja, det gør det altid.
Henvender man sig i Lokalråd Karrebæksmindes navn, skal henvendelsen altid sanktioneres af lokalrådet.

0. Generalforsamling
Dato bliver tirsdag den 19.3. Valg af dirigent: Palle Birk spørges. Kan han ikke, er Christian von Benzon
måske en mulighed?
18.30 - 19.15 Indlæg ved Borgernært Politi. 19.15. Generalforsamling. Annonce i Ugebladet. Annoncen

sendes også til karrebæksminde.dk, Erhvervsforeningen og FU, sammenslutningen af grundejerforeninger på
Enø. Torben, skolen kontaktes. (Er i skrivende stund sket i onsdags. Samlingssalen er booket, Torben
hjælper med det tekniske tilbehør. Lokaleregning sendes til Karin Krogager) Lokalrådet mødes 17.45.
(Torben mente kl. 18 var tidsnok!) Michael sørger for øl og vand, satser vi på. På valg er: Gert Vestergaard,
Maj-Britt Juel-Nielsen, Søren Knudsen og Annette Møller, som alle modtager genvalg. På valg er også
Karen Urth og Michael Phillipsen, som ikke ønsker genvalg. Karin Krogager bedes kontakte revisorerne.

0. Klage vedr. støj fra Fiskerlejet
Tages med næste gang. Lokalplanen tillader 45 dB og 40dB. 54dB er målt tidligere og godkendt!!! Listen
over påtænkte arrangementer sendes til kommunen. Med den spilleplan, der er udsendt, skal der være styr på
overholdelse af dB'erne.

0. Eventuelt
a) På næste møde tages begrebet inhabilitet på. Janus ved noget om dette og fortæller på næste møde. b)
Enølejren holdt bestyrelsesmøde i går. Søren og Kurt deltog. God stemning, mange planer, så det kører godt
p.t. trods kaotisk start. Gode aftaler om veje og stier, så fremkommeligheden derude bliver god? Det er
blevet til et flot initiativ.

