REFERAT AF MØDE I BRUGERRÅD FOR HARALDSTED SØ

Udvalgsnavn

Brugerråd for Haraldsted Sø

Mødedato

Torsdag, den 5. december 2019

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere

Aksel Leck Larsen, (AL)
Grønt Råd.
Martin Nielsen, (MN)
Søsportsklubberne (Ringsted Ro- og kajakklub).
Vakant
Friluftsrådet.
Hans Christian Jessen, (HN) Naturstyrelsen.
Ulrich Hjort Hansen, (UH)
Lokalråd, Haraldsted Allindemagle.
Torben Jørgensen, (TJ)
Grundejerforening, Haraldsted Lillesø (1. halvdel af
valgp.).
Alis Helmer Hassing (AH)
Grundejerforening, Søbjerg (2. halvdel af valgp.).
AFBUD
Peter Tolstrup Nissen, (PN) Lodsejerne (Lodsejerforening for Haraldsted
Langsø)
Bo Tvarnø, (BT)
Danmarks Naturfredningsforening.
Inger Nielsen, (IN)
Dansk Ornitologisk Forening.
Finn Lystrup, (FL)
Ildsjæl
Peter Hansen (PH)
Ildsjæl
Torben Lollike (TL)
Pernille Crone (PC)
Berit Bojsen, (BHB)

1. Godkendelse af dagsorden

Klima- og Miljøudvalget, formand.
Ringsted Kommune, Natur og Miljøchef TMC.
Ringsted Kommune, sekretær for brugerrådet.

Godkendelse af referatet fra brugerrådsmødet den 11. september 2019.
Godkendelse af dagsorden.
Referat
Godkendt referat og dagsorden. Der er et ønske om mere indhold i referaterne.

2. Nyt regulativ for Haraldsted Sø

Ringsted Kommune er ved at udarbejde et nyt regulativ for Haraldsted Sø.
Vandløbsmedarbejder og projektleder Orla Johannsen viser hovedtrækkene i
det nye regulativ. Regulativet skal efterfølgende i offentlig høring.
Her link til det gældende regulativ: https://ringsted.dk/borger/natur-miljo-trafik/vandlobsregulativer
Referat
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Punktet blev taget til efterretning med en række bemærkninger til regulativets indhold. Bemærkninger kan indsendes til kommunen i høringsperioden. Regulativet kommer i høring i starten af 2020. Orlas oplæg er vedhæftet referatet.
3. Evaluering af brugerrådet

Ifølge kommissoriet for brugerrådet skal brugerrådets arbejde evalueres hvert
andet år. En opsamling på de udsendte evalueringsskemaer er vedhæftet denne
dagsorden. Vi gennemgår og drøfter evalueringen. Der træffes beslutning om
evt. ændringer.
Referat
Evalueringsskemaet blev drøftet. Der er et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for at drøfte relevante emner.
Der er et ønske om at sætte fokus på:
 Søen natur- og miljøtilstand og tiltag for at forbedre denne
 Naturen i og omkring søen - fugleliv, planter- og fisk
 Hvorfor er der kommet mere siv/rørskov i søen de seneste 5-10 år?
 Brugerrådets medlemmer bidrager med oplæg
 Brugerrådsmøder holdes ude ”i felten” fx hos Ro- og Kajakklubben, i det gamle traktørsted i Vrangeskov eller i de nye offentlige
faciliteter i søsportshjørnet.

4. Kodeks for samarbejde og kommunikation

På mødet den 15. maj 2019 drøftede vi et kodeks for samarbejde og kommunikation for begge brugerråd. Beslutningen og den videre drøftelse blev udskudt,
blandt andet for at afvente behandlingen af punktet i brugerrådet for Gyrstinge
Sø. Forslaget om et kodeks genfremsættes med mindre tilføjelser og om formuleringer. Der orienteres om behandlingen af punktet i brugerrådet for Gyrstinge
Sø og der træffes beslutning om kodekset.
Kodeks for samarbejde og kommunikation i brugerrådet for Haraldsted Sø
og Brugerrådet for Gyrstinge Sø


Vi arbejder efter brugerrådets kommissorium.



Vi er sammen om at rådgive kommunen og deler viden og erfaringer.



Vi er åbne for nye løsninger og over for hinandens forslag.



Vi stoler på hinanden og har respekt for vores forskellighed.



Vi forventer at have et spændende, godt og sjovt samarbejde.



Vi bidrager alle til at skabe god stemning.



Vi engagerer og motiverer hinanden.



Vi bruger dialog som værktøj.



Vi skaber rum til evaluering af brugerrådet – hvad gør vi godt, og hvad
kan vi gøre bedre?

Referat
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Kodekset blev vedtaget. Det bliver et bilag til kommissoriet og kommer til
at ligge på kommunens hjemmeside.
5. Administrationen orienterer

Opfølgning fra sidste møde mv.





Status på odderprojekt
Status på aktivitetshus/naturhus, Landsbyklyngen Søskovlandet
Budget til pilotnaturpark-projekt
Status på offentlige faciliteter i Søsportshjørnet

Referat
 Status på odderprojekt
DN og Kalundborg Kommune sender før jul et statusbrev til alle
deltagende kommuner. Brevet sendes til brugerrådet, til orientering.


Status på aktivitetshus/naturhus, Landsbyklyngen Søskovlandet
Ulrich og Peter orienterede. Søskovlandet har fået 200.000 kr. fra
Realdania og Lokale og Anlægsfonden og 40.000 kr. fra kommunens Helhedsplanpulje til udvikling af et skitseprojekt. Søskovlandet ønsker et partnerskabsprojekt og en placering i Vrangeskov
ved det gl. traktørsted. Skitseprojektet skal være klar til 1. september 2020 hvor der kan ansøges om midler til anlæg af huset.



Budget til pilotnaturpark-projekt
Der er afsat penge på kommunens budget de næste 4 år til at arbejde med et pilotnaturpark-projekt. Dette med henblik på at oprette en certificeret naturpark i kommunen efter friluftsrådets
mærkningsordning. Læs mere om danske naturparker her:
https://www.friluftsraadet.dk/emne/danskenaturparker



Status på offentlige faciliteter i Søsportshjørnet
Arbejdet er igangsat og skal stå færdigt omkring 1. maj 2020. Kommunen har planlagt at al byggeri i den grønne trekant i Søsportshjørnet skal være afsluttet 1. maj 2020. Det gælder også Ringsted
Kajakklubs faciliteter.
Brugerrådet anbefaler at denne tidsplan holdes så alle faciliteter i
den grønne trekant er færdig bygget og klar til ibrugtagning omkring 1. maj 2020.
Udsynet fra det nye fugletårn lever ikke op til forventningerne. Brugerrådet vil kigge nærmere på udfordringerne og mulighederne. Inger vil på næste møde fremlægge DOFs vurdering.
Fugletårn mangler også et trappetrin forneden. Brugerrådet foreslår at det udbedres.

6. Eventuelt
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Forslag til mødedatoer i 2020:

5. marts 2020 kl. 16-17.30
28. maj 2020 kl. 16-17.30
3. september 2020 kl. 16-17.30
3. december 2020 kl. 16-17.30
Referat
Mødedatoer blev vedtaget.
Emner til kommende møder:
 Pilotnaturpark – formål og visioner
 Vej og Parks driftsopgaver (brug af Tip Ringsted-appen)
 Valg/genvalg af ildsjæle. Brugerrådet kan foreslå kandidater til posten. Finn og Peter tilbyder at fortsætte.
 Fugletårnet i søsportshjørne
Inger Nielsen repræsenterer både DOF og Friluftsrådet i den resterende periode (2020 og 2021).
2020 bliver naturens år på DR, læs mere om projektet på:
https://astra.dk/projektboersen/projekter/vores-natur https://friluftsraadet.dk/naturens%C3%A5r2020
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