REFERAT AF MØDE I BRUGERRÅD FOR HARALDSTED SØ

Udvalgsnavn

Brugerråd for Haraldsted Sø

Mødedato

Onsdag, den 6. februar 2019

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere

Aksel Leck Larsen, (AL)
Grønt Råd.
Martin Nielsen, (MN)
Ringsted Roklub.
Afbud Peter Laurents, (PL) Friluftsrådet.
Hans Christian Jessen, (HN) Naturstyrelsen.
Afbud Ulrich Hjort Hansen, (UH) Lokalråd Haraldsted Allindemagle.
Afbud Torben Jørgensen, (TJ) Grundejerforening, Haraldsted Lillesø (1. halvdel
af valgp.).
Alice Hassing (AH)
Grundejerforening, Søbjerg (2. halvdel af valgp.).
Peter Tolstrup Nissen, (PN) Lodsejerforening for Haraldsted Langsø
Bo Tvarnø, (BT)
Danmarks Naturfredningsforening, Ringsted.
Inger Nielsen, (IN)
Dansk Ornitologisk Forening, Ringsted.
Afbud Finn Lystrup, (FL)
Ildsjæl.
Torben Lollike (TL)
Klima- og Miljøudvalget, formand.
Afbud Jeanne B. Skelmose, (JS) Ringsted Kommune, centerchef TMC.
Berit Bojsen, (BB)
Ringsted Kommune, sekretær for brugerråd
Bo Tvarnø er ny repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening

1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Til referatet fra mødet den 5. december 2018 har administrationen modtaget
følgende bemærkninger fra søsportsklubberne, Ringsted Kajakklub v. Jan Christensen, Ringsted Sportsfiskerforening v. Søren Rath og Ringsted Ro- og Kajakklub v. Martin Nielsen:
Pkt. 4: Ringsted Ro- og Kajakklub er ikke nævnt som motorbådsbruger.
Behandles under dette mødes pkt. 5
Pkt. 5: Søsportsklubberne savner en fremsendelse af oplæg eller udkast angående naturparken.
Pkt. 7 Angående færdselsregler for søen. Det angives, at der ikke må sejles i
beskyttede områder. Søsportsklubberne ønsker at bemærke, at vi gerne vil tage
hensyn, men at det ikke giver mening at forbyde sejladsen i områder på søen.
Søsportsklubberne bemærker, at der ikke forefindes en bro fra dæmningen ud i
Haraldsted Lillesø.
Søsportsklubberne ønsker endelig en afklaring af, om der må rides på stierne
langs søen. Tilladelser eller forbud skal indgå i af færdselsreglerne.
Behandles under dette mødes pkt. 3.
Godkendelse af dagsorden.
Referat
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Dagsorden er godkendt
2. ”Blå flag” eller ”badepunkt” ved Haldsted Lillesø

Klima- og Miljøudvalget skal i februar tage stilling til om kommunen skal fortsætte med Friluftsrådets ”Blå flag” mærkningsordning ved badestranden i Haraldsted Lillesø (Tivolisøen) eller kommunen ønsker at overgå til en ny og mindre
krævende mærkningsordning ”badepunkt” også fra Friluftsrådet. Det blå flag er
ofte nede i højsæsonen for badning på grund af blågrønalger, og det er netop
dårlig badevandskvalitet, der er det primære argument for at ændre på ordningen.
Administrationen fremlægger de væsentligste forskelle mellem de to ordninger
og lægger op til en drøftelse.
Referat
Brugerrådet tager orienteringen til efterretning.

3. Færdselsregler, Haraldsted Lillesø

Ved brugerrådets møde den 5. december 2018 blev et forslag til sammenskrevne færdselsregler for Haraldsted Lillesø og Haraldsted Sø drøftet og følgende
taget til referat:
Tekstforslag vedrørende sejlads skal tydeliggøres i forhold til adgang fra landsiden. Bådbroerne ved Vrangeskov, Voldstedet og Søbjerg er vanskeligt/ikke tilgængelig fra landsiden. Tydeliggørelse indarbejdes i teksten og forelægges brugerrådet ved næste møde.
Administrationen har revideret forslaget til færdselsregler og forslaget er vedhæftet denne dagsorden. Forslaget drøftes.
Referat
Forslaget er drøftet og administrationen har modtaget forslag til forbedringer som medtages.

4. Skiltning af bådbroer

Søsportsklubberne Ringsted Kajakklub, Ringsted Sportsfiskerforening og Ringsted Ro- og Kajakklub har sendt følgende til dagsordenen:
Søsportsklubberne foreslår, at mærke de offentlige broer i søen med skilt synligt
fra søsiden, så man undgår at nogle sejlende brugere af søen går i land på private broer. Alternativt kan private broer også opmærkes med en ensartet forbudsmærkning koordineret af Ringsted Kommune.
Administrationen lægger op til en drøftelse af skiltning ved bådbroer og fremlægger et forslag til piktogrammer.
Referat
Kommunen sætter skilte op ved offentlige bådebroer.

5. Oversigt over eksisterende aftaler ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Administrationen har modtaget en enkel bemærkning til oversigten for Haraldsted Sø og en række bemærkninger til oversigten for Gyrstinge Sø. Oversigten
blev vist på sidste møde og vedlagt referatet. Administrationen vil opdatere
oversigten og fremlægge den på brugerrådsmøderne den 14. og 15. maj 2019.
Administrationen sætter i 2019 fokus på at opdatere aftaler mellem Ringsted
Kommune og en eller flere aftaleparter ved både Haraldsted Sø og Gyrstinge
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Sø. Administrationen vil prioritere aftaler om naturpleje og prioriterer dermed
blandt andet realisering af naturplanen for Gyrstinge Sø.
Referat
Der kommer en opdateret liste på næste møde.

6. Årsplan 2019

Administrationen har ikke modtaget forslag eller bemærkninger til årsplanen
for 2019. Årsplanen blev fremlagt på sidste møde og sendt ud med referatet.
Der er derfor ikke udarbejdet en udgave 2 af årsplanen.
Referat
Orienteringen er taget til efterretning.

7. Status for den grønne
trekant ved Søsportshjørnet og grejbanken

Idéskitse over renovering af tidligere kontor, opførelse af uderum og fugletårn er
tidligere forelagt brugerrådet.
Administrationen har arbejdet videre med skitseforslaget og myndighedsbehandlingen er i gang. Administrationen vil orientere om status på initiativerne i søsportshjørnet.
Referat
Udskudt.

8. Valg af Ildsjæl

Der er ikke valgt en ildsjæl nr. 2 til brugerrådet. Det fremgik af referatet fra sidste
møde at brugerrådet skulle overveje forslag til dette møde.
Referat
Der er ikke indkommet forslag til ildsjæl nr. 2.

9. Eventuelt
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