MØDE I BRUGERRÅD FOR HARALDSTED SØ

Udvalgsnavn

Brugerråd for Haraldsted Sø

Mødedato

Onsdag, den 15. maj 2019

Mødetidspunkt

Kl. 16 – 17.30

Mødested

Møderum 1, Rønnedevej 9, Ringsted.

Deltagere

AFBUD Aksel Leck Larsen, (AL) Grønt Råd.
Martin Nielsen, (MN)
Ringsted Ro- og kajakklub.
Vakant
Friluftsrådet.
Hans Christian Jessen, (HN) Naturstyrelsen.
Ulrich Hjort Hansen, (UH)
Lokalråd Haraldsted Allindemagle.
AFBUD Torben Jørgensen, (TJ) Grundejerforening, Haraldsted Lillesø (1. halvdel af valgp.).
AFBUD Alis 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.
Finn Lystrup, (FL)
Ildsjæl.
Vakant
Ildsjæl
Afbud Torben Lollike (TL)
Klima- og Miljøudvalget, formand.
Pernille Crone (PC)
Ringsted Kommune, Natur og Miljøchef TMC.
Berit Bojsen, (BB)
Ringsted Kommune, sekretær for brugerråd
Klaus Hansen, KMU er stedfortræder for Torben Lollike

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referatet fra brugerrådsmødet den 6. februar 2019 og godken-

delse af dagsorden.
Referat
Referat og dagsorden godkendes med en bemærkning om at sagen om aftaleoversigt bringes op på senere møde i brugerrådet.
2. Odder på Sjælland

Brugerrådet blev i marts i år hørt om Ringsted Kommunes eventuelle deltagelse
i et projekt om udarbejdelse af en udsætningsplan for oddere på Sjælland og efterfølgende udsætning af oddere. Høringsmaterialet og jeres bemærkninger er
vedhæftet denne dagsorden.
Administrationen v. vandløbsmedarbejder Søren Laursen vil give en status på
projektet.
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Referat
Sagen tages til efterretning.
3. Status for etablering
af rekreative faciliteter i den grønne trekant ved Søsportshjørnet

Idéskitser 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. Nikolaj Høck Isaksen fra Vej & Park vil orientere om status på
arbejdet i søsportshjørnet.
Referat
Sagen tages til efterretning med positive tilbagemeldinger om faciliteterne
i søsportshjørnet. Der blev stillet forslag om at etablere et shelter nord for
dæmningen i nærheden af badebroen/udsigtsbroen, samt efterspurgt
bænke ved Humlebjerg og Voldstedet.

4. Kodeks for kommunikation og samarbejde
i brugerrådene for
Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Administrationen fik på sidste brugerrådsmøde for Gyrstinge Sø til opgave at udarbejde et forslag til kodeks for samarbejde og kommunikation, der som udgangspunkt skal gælde for begge brugerråd. På mødet skal brugerrådet drøfte
forslaget og gerne bidrage til ændringer eller tilføjelser til kodekset. Kodekset
kan udarbejdes og fungere som et bilag til kommissoriet for brugerrådet. Kommissoriet ligger på kommunens hjemmeside; https://ringsted.dk/sites/default/files/kommunen_-_byraad_udvalg/kommissorium_for_brugerraad_for_gyrstinge_soe.docx_dok_31915-17_v2.pdf.

Forslag til:
Kodeks for samarbejde og kommunikation i brugerrådet for Haraldsted Sø og Brugerrådet for Gyrstinge Sø









Referat
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Vi er sammen om at rådgive kommunen og deler viden og erfaringer.
Vi er åbne for nye løsninger og over for hinandens forslag.
Vi møder hinanden i gensidig respekt for vores forskellighed – der er frihed til at vælge og mene forskelligt.
Vi forventer at have et spændende, godt og sjovt samarbejde.
Vi bidrager alle til at skabe god stemning.
Vi bruger dialog som værktøj i samarbejdet.
Vi engagerer og motiverer hinanden.
Vi skaber rum til evaluering af arbejdet i brugerrådet – hvad gør vi godt
og hvad kan vi gøre bedre?

Sagen udsættes til den er færdigbehandlet i Brugerrådet for Gyrstinge Sø.
Der ønskes enslydende kodeks for begge brugerråd - hvis udfaldet bliver
at der udarbejdes og besluttes et kodeks for kommunikation og samarbejde.

5. Valg af Ildsjæl

Ulrich Hjort Hansen, repræsentant for Lokalrådet Haraldsted Allindemagle indstiller Peter Hansen som brugerrådets ildsjæl nr. 2.
”Peter Hansen er én af ide-folkene bag Oplevelsesstien og stien er også en væsentlig del i og omkring Haraldsted Sø. Peter har været med i Vigersted Lokalråd, Landsbyforum og sidder pt. i styregruppen for Landsbyklynge Samarbejdet
Søskovlandet Sjælland (6 sogneområder nord for Ringsted), samt medlem af
Grønt Råd.
Peter brænder for natur i alle facetter og kender Sø området godt. Peter arbejder
altid konstruktivt og vil bidrage positivt til arbejdet i brugerrådet, og jeg kan kun
anbefale Peter, som repræsentant i Brugerrådet for Haraldsted Sø.”
Referat.
Peter Hansen blev valgt som ildsjæl for Brugerrådet for Haraldsted Sø.

6. Eventuelt

Ulrich orienterede om at Landsbyklyngen Søskovlandet Sjælland har udarbejdet en strategiplan med fire indsatsområder.
Berit orienterede om at der ikke pt. arbejdes med toiletfaciliteter i Vrangeskov. Administrationen afventer udfaldet af den politiske behandling af
hensigtserklæringen om at oprette et trailcenter i Ringsted Kommune. Information om trailcentre: https://www.dif.dk/trailcentre.
Martin orienterede om at den mobile sauna ved Ringsted Ro- og Kajakklub
bliver skiftet ud med en permanent og større sauna.
Større offentlige arrangementer/events fx inden for svømning og sejlads vil
kræve en godkendelse af kommunen som ejer og/eller myndighed. Foreninger og brugere af søen ønsker at blive orienteret.
Der blev ytret ønske om et bookningssystem til kommunens shelters.
Bo orienterede om at DN holder møde med kommunen om vandstandssvinger og regulering af vandstand i Haraldsted Sø. Muligt emne til næste
brugerrådsmøde.
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