Formand Mogens Toftegaard Petersens beretning ved Hagested
Lokalforums generalforsamling 16. september 2020
Beretning omhandler om perioden fra 20. juni 2019-31. december 2019
Beretningen er opdelt med følgende aktiviteter:
1. Møder
2. Projekter/Aktiviteter
3. Korrespondance

Møder:
Den 4. november 2019 afholdt vi på opfordring fra Holbæk Kommune et borgermøde som
handlede om lokalområdets input til kommunens boligstrategi. Der var orientering fra
forvaltningen om kommunens planstrategi. Måske på grund af tidspunktet (kl. 17-18.30) var
deltagelsen ikke særlig overvældende. Til gengæld var der en del politikere og personer fra
forvaltningen. Lokalforum forsøgte at give udtryk for at den såkaldte ”restrummelighed”, dvs.
antallet af ledige grunde eller lejemål ikke er ret stor i Hagested. Så på trods af en ny
udstykningsplan med 5 storparceller, så mener vi der er behov for at tænke et nyt
udstykningsområde ind i kommuneplanen. Vi foreslår stadig området mellem Præstebrovej og Ny
Hagestedvej bliver føjet ind som perspektiv.
Projekter/Aktiviteter:
Der har kun været et ønske om støtte fra Lokalforum i den korte periode i 2019. Det var planen at
Holbæk skulle være vært for en børneteaterfestival i 2020. Der var nedsat en arbejdsgruppe
bestående af repræsentanter for Tuse Næs og Hagested, hvor bl.a. Ida var meget aktiv. Vi fik
ansøgning om støtte til arrangementet og der blev bevilget 4.000 kr til formålet, men som alle ved
blev det desværre ikke til noget. Arrangementet er udskudt til 2021 og jeg forventer at LF vil støtte
det med et lignende beløb. Det bliver så først i 2021.
Da der på et tidspunkt var akkumuleret hele støttebeløbet fra kommunen på 16.000 kr for både
2019 og 2020 valgte bestyrelsen at bevilge et beløb på 14.400 kr til 5 stk ny borde-bænke sæt. Det
fremgår ikke af regnskabet, da det først er sket i 2020, men jeg har valgt at orientere om det her
ved denne lejlighed.
Korrespondance:
Vi bliver ofte bedt om at deltage i forskellige møder og indgive høringssvar. Det er umuligt at
deltage i det hele, men et af de områder hvor vi har givet høringssvar er til kommunens
overordnede trafikplan. Vi blev ikke i første omgang medtaget på den plan for trafikpolitiske tiltag,
men er efterfølgende blevet lovet at der kommer en kommuneingeniør ud for at besigtige
forholdene og tage dialogen med os. Høringssvaret blev indsendt den 20.oktober 2019 men endnu
har vi ikke fået en konkret tilbagemelding på vores forslag, som var:
1. Hastighedsgrænse 30 km/t mellem Nykøbingvej og byskiltet ud af Hagested mod Tuse.

2. Forbud mod gennemkørsel for køretøjer over 3500 kg mellem Nykøbingvej og Landevejen (i Tuse)
3. Ombygning og supplerende chikaner/vejbump på Præstebrovej
4. Omfartsvej der leder trafikken helt uden om selve Hagested.
Eksempler på aktiviteter vil bliver bedt om svare på:
-

Lokalforslag
Kør sammen med NaboGO
Deltagelse i Skvulp
Invitation til at være vært ved kommunalbestyrelsesmøder/dialogmøder
Affaldsindsamlingsdag
Deltagelse i indhold i kommunens information om lokalområderne
Diverse Dialogmøder

Vi prøver at være med hvor det er mest relevant, men må ofte prioritere vores indsats.

