
Lokalrådsmøde den 25. juni 2013  
 
1. Referat fra sidste møde 

Er på hjemmesiden 
 

2. økonomi 
 

 Ingen penge brugt siden sidst 

 Beboerforeningens penge ankommet 
 
3. Samværshaven 
 
Ikke nået så langt som ønskeligt 
Svar på spørgsmål vedrørende Støjregulering og byggeregulering afventes 
 
3. Næstved kommune: 
a. Skolepolitik 
 
Lokalrådene har været utilfreds med ikke at være inddraget. Lokalrådene vil blive 
inddraget i det kommende. Er udskudt lidt pga. skolereformer. 
 
b. Offentlig transport 
Per:  
5 mandsgruppe med repræsentanter fra lokalrådene, der skal finde besparelser. Er klaret 
indtil 2015.  
Omtaler  busordningerne– de forskellige ordninger – der er flere. 
Enkeltpersoners problemer med skolebusser osv. omtales – ikke positivt. 
Oplandstaxa – også problemer. 
I forbindelse med besparelserne giver 601A overskud, og må ikke røres. 
Flextrafik indføres nu i kommunen: 24 kr. for alle for 10 km, dvs. vi kan alle komme ind. 
Begynder i august. Dette bør nævnes på hjemmesiden / have en henvisning. 
Lokalrådet vil arbejde for at alle kan komme med skolebusserne – især skolebørn, der ikke 
opfylder specifikke regler (skal til gymnasiet, små børn mv.) 
Hvis man har dårlige historier, så fortæl dem til Per. – Så kan der arbejdes videre på 
sagerne. 
Udvalget bliver måske permanent 
 
c. Klima- og ressourceansvar i Næstved Kommune 
Der er kommet et papir vedrørende dette 
 
d. Forslag til kommuneplan 2013  
Sendt ud til offentlig høring. Høring aug.-sept. – Vi skal have lokalrådene på banen. Vores 
indsigelser må de tage alvorligt. Men andre bør også gøre deres kommentarer. 
Hvis man har indvendinger, så send en kopi til lokalråd. Dette gælder ikke mindst når vi 
taler om Vindmøller. 
 
e. Klassificering af veje 
Per: Kort over omklassificering af vejene. 



I værste fald: Alle veje skal være private bortset fra statsvejene 
I nuværende udgave: Nogle nedklassificeres. – kort fra Per (som også kan findes på 
kommunens hjemmeside) – Nogle få mindre veje nedklassificeres, hvilket betyder, at man 
selv skal vedligeholde, skovle sne mm. 
En mener, at dette handler om sammenlægningen af parkvæsen og vejvæsen. Og handler 
om deraf følgende besparelser. 
Bør vi advisere de berørte? 
 
Sundhedspolitik, høring 
Har været indbydelse til at udforme sundhedspolitik 
 
f. Valg til ældrerådet 
Der efterlyses kandidater. 
 
4. Bistrupby.dk 
Conny: Takker for tilskuddet fra lokalrådet og fortæller om arkivets arbejde på at bevare 
sognets historie i alle dets aspekter. Arbejder lidt sammen med Næstvedarkiverne. Alle er 
positive. Sorterer indkommet materiale. 
Der er åbent hus en gang imellem. 
Lokalrådet bakker op omkring arkivet. 
Conny regner med, at Mie (Byarkivaren) kommer herud snart. 
 
5. Vindmøller ved Saltø 
Lokalrådet vil godt indsende indsigelser i vores navn, men der bør være en arbejdsgruppe, 
der ser på det faglige. 
Orientering om baggrunden for at de overhovedet kommer, og at Saltø Gods lige pludselig 
var interesseret i at opstille på deres jorder, og om hvordan møllerne er vokset i størrelse 
og antal. Holder det – evt. i næste instans?? – Vides ikke i øjeblikket. 
Lokalplan har endnu ikke været i offentlig høring. Der er nervøsitet for at vindmøllesagen 
glemmes eller at kun ganske få i nærheden høres. 
Mette fremhæver, at der er møller indenfor en radius, hvor man ikke må bygge nyt. Men 
alligevel. 
Brainstorming med argumenter til gruppen: 

 Fugleargumentet – Kommunen er vist immun (?) 

 Naturfredningsforeningen 

 Arkæologiske argumenter  

 Underskriftindsamling. 

 Anlægget ligger i Karrebæks område – derfor de manglende høringer. Karrebæk 
kirke blev bl.a. generet – måske - visuelt 

 Visualiseringer savnes. 

 Hav kontakt til Karrebæk. 
 
Både personlige og gruppens bidrag bør sendes i kopi til lokalrådet. 
Debat om vindmøller i al alm. 
Atmosfæren i forsamlingen er generelt negativ overfor vindmøllerne. 
Kasper kontakter Karrebæk Lokalråd. Og skriver også til kommunen om, at vi er 
involveret. 
Hold lokalrådet orienteret. Brug evt. Mailinglisten også. 



 
Arbejdsgruppe bliver nedsat: Mette Cederstrøm, Kim Jakobsen, Jens Rosendahl, Mogens 
Nielsen, Per med på sidelinjen 
 
 
5. Dyves Bro 
Kasper prøvet at få kontakt – foreløbig uden succes. Der prøves videre. 
 
6. Nyt fra foreningerne 
Menighedsråd: Jakob: Intet særligt. 
Forsamlingshus: Kasper: Intet nyt. Jordvarmen kører. 
Idrætsforening: Ivan: seniorgymnastikken kører. Damegymnastikken har et fint hold – 
efterlyser deltagere. Fodbolden kører for de små, men mangler deltagere. Oldboys hygger 
sig. 
 
7. Stormøde 
Lokalrådene mødes 1 gang om året. Talt i år om synlighed. Kniber flere steder med 
opbakningen – især inde i byen. Referater lægges med link på hjemmesiden. 
 
8. Logo for lokalråd(ene)  
Bliver evt. fælles 
 
9. Hjemmeside. 
Er i en testperiode – den udvikles. Masser af nyt. Spred budskabet og få folk på 
mailinglisten. 
 
10. Fodnoten 
Udgivelse: Ultimo august 
Deadline: 10. august 2013. Bidrag  - alt med interesse for lokalområdet - sendes til 
Kasper: Kontakt@fodbylokalraad.dk  
 
Trykning: Aftales mellem Kasper og Flemming 
 
11. Evt. 
Valghandlingen. Er tager det op (…….) Er behandlet sidste gang. 
Grøftekanterne bør slås mere. Op næste gang. 
Evaluering af mødeformen: Folk er tilfredse. 
 
Ref. 
Flemming Olsen 
 
 
 


