Brugerråd for Gyrstinge Sø - Ringsted Kommune
Referat
Mødedato:
Deltagere:

Punkter
1. Godkendelse af
dagsorden +
referat.
2. Status /siden
sidst.

3. Driftsaftaler

15. maj 2018 kl. 16-18 i mødelokale 1. på Rønnedevej 9.
Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi (AG)
Bent Pedersen, Naturfredningsforening Ringsted (BP)
Niels P. Dreyer, Dansk Ornitologisk Forening.(ND) Inger Nielsen
stedfortræder. (IN)
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Søren Rath, Ringsted Sportsfiskerforening (SR)
Peter Laurents, Friluftsrådet (PL)
Bjarne Krog, Lokalråd (BK)
Steen Kisselhegn, Lokalråd (SK)
Jens Christian Frederiksen, lodsejer (JF)
Kenth Poulsen, lodsejer (KP)
Ole Hylleborg, ildsjæl (OH)
Karin Graver Larsen, ildsjæl (KL)
Torben Lollike, Klima- og Miljøudvalget, formand (TL)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune (BB)
Jeanne Breinholdt Skelmose (JS)
Thea Marott Jensen under pkt. 3.
Uddybende information

afbud

afbud

afbud

afbud
Ansvarlig

Dagsorden og referat godkendt
Goddag til nyt DN-medlem: Bent Pedersen
Inger Nielsen stedfortræder for Niels P. Dreyer og Inger fortsætter i
brugerrådet i stedet for Peter Laurent som Friluftsrådets repræsentant.
Flere havde ønsket en status på budget og fremtidig ledelse af Søprojektet,
efter Eilif går på pension pr. 1/9 2018.
Der er p.t. ikke afsat midler til projektledelse fremover, så det bliver en
udfordring fremover at klare projektledelse og søadministration i team
Natur&Land. Der er afsat budgetmidler til anlæg o.l. ved søerne til og med
2020. Brugerråd for begge søer fortsætter. Brugerrådet fremhæver som
meget vigtigt, at der en kommunal kontaktperson, de kan henvende sig til
ved spørgsmål.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesag. Nævnet
kan ikke give klager medhold over, at der ikke er udarbejdet en
miljøvurdering i.f.m. Ringsted Kommunes Helhedsplan for Gyrstinge og
Haraldsted Sø.

TL

BB,SK m.fl.

Steen orienterede om situationen for Søudvalgets deltagelse i drift af
søstien på sydsiden af søen og efterlyste muligheder for kommunalt bidrag
til forplejning ved arbejdsdage ved søen. Thea havde lavet udkast til en
driftsaftale, hvor der kan betales for driftsudgifter til materiel, men ikke
SK+BK+K
forplejning. Administrationen undersøger, om der findes puljer e.l. man kan L
søge til formålet.
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4. Vandstanden i
Gyrstinge Sø

5. Ø i søen.
Forbedring af
fuglenes
ynglemuligheder

6. Evt.

7. Næste møde

Rådet drøftede mulighederne for at ændre på afløbet i Gyrstinge Sø, så
forårsafstrømningen øges, så ø og søbredder tørlægges tidligere på året af
hensyn til fuglenes ynglemuligheder. EB skitserede en mulighed for åbning
af et fjerde slug i stemmeværket, men at dette vil kræve meget
myndighedsbehandling + problemer med at modtage det extra vand
nedstrøms i Gørlev Mose, Torpet mose m.v.
Inger motiverede forslag fra DOF om etablering af fugleø i Gyrstinge Sø.
Stort forarbejde med 3 scenarier for øer i Gyrstinge Sø. Forslag og notat om
danske og udenlandske erfaringer med etablering af øer, udarbejdet af DOF
var vedlagt dagsorden. Mange kommentarer fra medlemmer af rådet. De
fleste ønskede ikke at ændre på Gyrstinge Sø og slet ikke med en kunstig ø.
Forslaget nød ikke fremme i rådet.
Ture omkring søen:
11. juni kl. 19.00 . Tur på sydsiden af søen med fokus på naturpleje og
afgræsning på initiativ af Gyrstinge Lokalråd.
2. september kl. 10.00. Blå flag tur rundt om Gyrstinge Sø ved Ringsted
Kommune med start fra P-plads ved Øvej.
11. september 2018 kl. 16.00 Rønnedevej 9. Indsend dagsordenspunkter en
måned før.
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