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Lokalrådet for Lille Næstved områdets ordinære generalforsamling afholdt på Lille
Næstved Skole, Auditoriet, Herlufsholmvej 16, tirsdag den 20. februar 2018 kl.
19.00.
DELTAGERE: Udover lokalrådsrepræsentanter fra det siddende lokalråd: Arne Lundsby
Andersen, Steen Koguth, Kjeld Holdt Jørgensen, Tine Willingshøj og Lissi Clausen (afbud fra
Jørn Hamfeldt og Kirsten Raahauge Pedersen) var der fremmødt 7 borgerrepræsentanter.
DAGSORDEN:
a. Valg af stemmetællere
b. Valg af dirigent
c. Formandens beretning
d. Kassererens beretning
e. Indkomne forslag
f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
g. Valg af bilagskontrollant og suppleant
h. Eventuelt
REFERAT:
Ad. a: Kjeld Holdt Jørgensen og Tine Willingshøj
Ad. b: Steen Koguth
Ad. c: Der var debat omkring:
Fastholdelse af skovbyggelinje i fbm. lokalplaner for området Klosterlunden, herunder en
konstatering af, at lokalrådet p.t. ønsker at fastholde skovbyggelinjen som grænse for
udstykning af parceller i kommende lokalplaner for området.
Adfærd mht. kontakt til projektmagere foranlediget af Lokalrådets møde med kommende
bygherre i Klosterlunden, debatten udtrykte forskellige holdninger.
Interne evalueringer, herunder Lokalrådets evaluering/status på engagement i sager med
borgerinddragelse. Formanden udtrykte at Lokalrådet evaluerer løbende på vore møder, samt
at evalueringsopgaven ofte er yderst vanskelig på grund af at mange aktiviteter løber over
lang tid.

Lokalrådet for Lille Næstved området
Lokalrådets engagement i forhold til udvikling på Maglemølle Erhvervspark (forurening).
Lokalrådet har historisk haft et godt personligt forhold til ledelsen på Maglemølle, det ønsker vi
at fortsætte med ny ledelse, idet vi mener, at det er vejen til at være med til at påvirke
udviklingen på Maglemølle.
Kritik af at Lokalrådet har informeret administrationen i brev om at skovbyggelinjen ikke skulle
respekteres. Formanden kunne ikke umiddelbart huske det konkrete indhold i brevet, men
konstaterede at det der var fremsendt var besluttet i enighed i Lokalrådet. Efterfølgende har vi
undersøgt påstanden. Vi har den 2. 1. 2016 skrevet ”Vedr. skovbyggelinjen er det vigtigt, at
der kan opnås dispensation til at området kan vejforsynes fra Fællesejevej”. Det ønske er
skrevet med baggrund i at Lokalrådet internt havde besluttet, at en del af området skulle
vejforsynes fra Fællesejevej. Vi har således på ingen måde skrevet at området bag
skovbyggelinjen måtte bebygges.
Herefter blev beretning godkendt.
Ad. d: Ingen kommentarer. Regnskab godkendt.
Ad. e: Der var 2 forslag
1) Lokalrådet for Lille Næstved området´s forslag til navneændring ”Lokalrådet for Lille
Næstved” vedtaget uden kommentarer.
2) Lokalrådets forslag til udvidelse af området med arealerne mellem Vester Ringvej og
Evegrøften blev taget til efterretning dog med bemærkning om, at det burde overvejes om
ikke udvidelsen skulle dække hele området ind til Slagelsevej. Arealet er pt. Lokalråd
”Vesterlandet 4700”´s område. Det nye Lokalråd for Lille Næstved arbejder videre med
forslaget og kan betragte forslaget, hvis det godkendes af Lokalråd ”Vesterlandet 4700” som
en af generalforsamlingen godkendt ændring af vedtægterne.
Ad. f: Arne Lundsby Andersen, Jørn Hamfeldt, Steen Koguth og Lissi Clausen blev genvalgt.
Jasper Westrup, Susanne S. Tariq og Henrik Kähler blev nyvalgt.
Suppleanter for det nye lokalråd blev: 1. suppleant Kjeld Holdt Jørgensen, 2. suppleant Troels
Tjelum, 3. suppleant Tine Willingshøj og 4. suppleant Kirsten Raahauge Pedersen.
Ad. g: Birgit Petersen Børsting blev genvalgt som bilagskontrollant og nyvalgt suppleant for
bilagskontrollant blev Tine Willingshøj.
Ad. h: Intet.
Den 20. februar 2018/Arne Lundsby Andersen

