MØDE: BRUGERRÅD FOR GYRSTINGE SØ
REFERAT

Udvalgsnavn

Brugerråd for Gyrstinge Sø

Mødedato

Tirsdag, den 11. september 2018

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17
Bemærk: Afkortet som følge af, at fmd. skal deltage i budgetforhandling

Mødested

Brandstationen, Møderum 26, Rønnedevej 11, Ringsted

Deltagere

Anders Grube, (AG)
Bent Pedersen, (BP)
Niels Poul Dreyer, (ND)
Aksel Leck Larsen, (AL)
Søren Rath, (SR)
Lars W. Hansen (LH)
Inger Nielsen, (IN)
Bjarne Krog, (BK)
Steen Kisselhegn, (SK)
J. Chr. Frederiksen, (JF)
Kenth Poulsen, (KP)
Vakant
Karin Graver Larsen

Stiftelsen Sorø Akademi.
Danmarks Naturfredningsforening, Ringsted.
Dansk Ornitologisk Forening, Ringsted.
Grønt Råd.
Ringsted Sportsfiskerforening.
Ringsted Sportsfiskerforening.
Friluftsrådet. (Overtager fra Peter Laurents).
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalråd.
Lokalråd.
Lodsejer. (1. halvdel af valgperioden).
Lodsejer. (2. halvdel af valgperioden).
Ildsjæl.
Ildsjæl.

Torben Lollike (TL)
Jeanne B. Skelmose, (JS)
Orla Johannsen, (OJ)
Berit Bojsen, (BB)

Klima- og Miljøudvalget, formand.
Ringsted Kommune, centerchef TMC.
Ringsted Kommune, sekr. f. brugerråd.
Ringsted Kommune, faglig leder.

Afbud
Stedfortræder
Afbud

Afbud

Afbud

1. Godkendelse af
dagsorden og referat

Godkendelse af referat fra møde den 15. maj 2018.
Godkendelse af dagsorden.
Referat
Referat fra møde den 15. maj 2018 blev godkendt.
Torben Lollike tilkendegav, at dagsordenes punkter fremover vil være udførligt
beskrevet og uddybet af administrationen. Dette gør det muligt, at rådets drøftelser herefter kan sammenfattes i et beslutningsreferat. Ønsker medlemmer af
rådet særlige standpunkter ført til referat kan dette stadig ske. Referat godkendes dermed samtidig på mødet.
Rådet tog formandens tilkendegivelse til efterretning, idet referat fremover udformes som beslutningsreferat.

2. Ledelse af sø-projekt

Steen Kisselhegn m.fl. har forespurgt til den fremtidige ledelse af Gyrstinge Søprojekt.
Eilif Byrnak, der hidtil har varetaget det daglige arbejde vedrørende søprojekterne, er ved udgangen af august gået på pension fra Ringsted Kommune.
Fra 1. september 2018 er opgaven blevet overdraget til projektleder Orla Johannsen, Natur og Land i Teknik og Miljøcenteret.
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Referat
Kontaktoplysninger til Orla Johannsen er følgende:
Tlf. direkte: 5662 6392.
Mobil: 6172 4363.
Mail: orjo@ringsted.dk

3. Status på Naturplan
for Gyrstinge Sø

På mødet vil administrationen give en status på naturplanen for Gyrstinge Sø
(nov. 2017) og de udførte indsatser m.m. For 2018 er fastlagt 17-18 indsatser.
Jens Chr. Frederiksen ønsker, at brugerrådets inddragelse fremadrettet drøftes
inden udførelse af større opgaver.
Referat
Oversigt med indsatser og opgaver ved Gyrstinge Sø, 2018, blev udleveret og
gennemgået på mødet. Præsentation af status taget til efterretning.
Administrationen udarbejder forslag til årsplan 2019 i forhold til drift og indsatser
for Gyrstinge Sø. Forslag til årsplan forelægges brugerrådet til drøftelse ved
næste møde.

4. Aftaler og opdatering
af aftaler

Drift og brug af arealer, stier, hegn, faciliteter og inventar m.m. omkring og på
Gyrstinge Sø er fastlagt i en række aftaler. Nogle aftaler er af ældre dato, andre
er af nyere dato og andre igen er ikke helt dækkende længere. Administrationen
påtænker i samarbejde med de forskellige parter at gennemgå de enkelte aftaler
for at forventningsafstemme, opdatere og udpege emner, der kan være ”faldet
mellem stolene”. Nuværende aftaler omfatter følgende:
Driftsaftale: Aftale med Vej og Park. Aftale skal opdateres på grundlag af opnåede erfaringer.
Græsningsaftaler/plejeplaner: Fem ældre aftaler, som ikke længere er helt
retvisende (bl.a. udarbejdet af Vestsjællands Amt), bør opdateres.
Frivilligaftale: Aftale vedrørende tilsyn og vedligehold af sti omkring Gyrstinge
Sø. Ny aftale.
Fiskeaftaler: To aftaler med lystfiskerforeninger. Nye aftaler.
Sejladsaftaler m.m.: Bredejere.
Naturovervågning: DOF, DN m.fl.
Administrationen foreslår, at der til det næste møde i november udarbejdes en
samlet oversigt over eksisterende aftaler med hovedindhold og forslag til opdateringer eller/og ændringer. Oversigt forelægges brugerrådet til generel drøftelse.
På grundlag af brugerrådets drøftelse og eventuelle bemærkninger opdateres
herefter aftaleforslag med hver aftalepart.
Referat
Administrationen udarbejder til næste møde en samlet oversigt over eksisterende aftaler for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø med hovedindhold og forslag til
opdateringer eller/og ændringer.
Ringsted Sportsfiskerforening har aftale om naturovervågning.

5. Valg af ildsjæl

Brugerrådets repræsentant som ildsjæl er vakant, idet Ole Hylleborg er udtrådt
af brugerrådet. Derfor skal der vælges en ny ildsjæl. Administrationen har modSide 2 af 3

taget følgende vedrørende valg af ildsjæl:



Jens Chr. Frederiksen foreslår, at der udpeges en ildsjæl fra Kyringe Afgræsningslaug, Lauget ønsker Hanne B. Brandt, Hjejlevej 30 som kandidat.
Steen Kisselhegn m.fl. har tilkendegivet at have en kandidat.

Referat
Hanne Brandt blev enstemmigt valg til ildsjæl.
6. Ankenævnsafgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 22. august 2018 afvist at realitetsbehandle klage over Ringsted Kommunes vedtagelse af Helhedsplan for Gyrstinge
Sø og Haraldsted Sø.
Klagen omfatter den iværksatte vandstandssænkning, der efter klagen vurderes
at være naturforringende, og gennemført uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Klagenævnet er enig med Ringsted Kommune i, at der ikke er truffet en afgørelse i forhold til vandstandssænkningen. Vandstandssænkningen er sket indenfor
stemmeretten, der er fastlagt i søens regulativ. Der foreligger derfor ingen afgørelse i sagen, hvorved klagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.
Referat
Orientering taget til efterretning.

7. Tørken

Vandstanden i Gyrstinge Sø har været jævnt faldende hen over sommeren på
grund af ringe nedbør. Dette har medført, at afstrømningen til Ringsted Å over
en periode er ophørt. Samtidig er en større del af søbredden blotlagt. Dermed er
søens vandstand gået fra den ene yderlighed i foråret med ekstraordinær høj
vandstand til sommerens usædvanligt lave vandstand uden afløb til Ringsted Å.
Referat
Orientering taget til efterretning.

8. Næste møde

Tirsdag, den 27. november 2018, kl. 16 – 17.30.

9. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Orla Johannsen
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