Brugerråd for Haraldsted Sø - Ringsted Kommune
referat
Mødedato:
Deltagere:

Punkter

29. maj 2018 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 1. Rønnedevej 9, Ringsted
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Martin Nielsen, Ringsted Roklub (MN)
Peter Laurents, Friluftsrådet (PL)
Hans Christian Jessen, repr. Skovejer /Naturstyrelsen (HN)
Ulrich Hjort Hansen, Lokalråd Haraldsted Allindemagle (UH)
Torben Jørgensen, Grundejerforening Haraldsted Sø (TJ)
Peter Tolstrup Nissen, lodsejer ((PN)
Nicky Petersen, Naturfredningsforening Ringsted (NP)
Inger Nielsen, Dansk Ornitologisk forening.
Finn Lystrup, Ringsted Produktionshøjskole, (FL)
Torben Lollike, Klima- og Miljøudvalget, formand (TL)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune, faglig leder (BB)
Uddybende information

Ansvarlig

1. Godkendelse
af dagsorden og
referat.

Referat og dagsorden blev godkendt.
Navnerunde og goddag til nye medlemmer

2. Status / siden
sidst

Der er i Anlægsbudgettet afsat 1. mio.kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,3
mio.kr i 2020.
Eilif går på pension pr. 1/9 2018. Der er ikke afsat midler til ny projektleder,
men Orla Johansen vil fremover være tovholder og sekretær for brugerrådene.

TL

3. Færdselsregler Regler for færdsel på søen blev drøftet, herunder især beskyttelsesområder og
færdsel langs siv og bredder.
på og ved
I pkt. 8. fjernes sætningen ”Der holdes en minimum afstand på 10 meter til siv
Haraldsted Sø.
og rør i søen”
Regelsættet evalueres i rådet i 2019.
Der opsættes Infoskilt ved indgang til søen ved Ejlstrupvej og Vrange Skov
4. Skiltning ved
med oplysninger/færdselsregler, kort over søerne, badevandsoplysninger m.m.
søen.
Kommunen kan løbende udskifte indholdet.
UH: Husk P-pladser ved Haraldsted Kirke og I Vrange Skov på kort over
søen.
5. Den grønne
trekant ved
søsportshjørnet
og Grejbanken.

EB orienterede om status for planlægning og drøftelse af funktioner og
bygninger i Den grønne Trekant.
Rydning af buske, myndighedsbehandling og opstart af byggeri er nært
forestående.
Ideoplæg og oversigtskort var vedlagt dagsorden.
Brugerrådet er bekymret over tidsplanen og ønsker, at anlægsprojekterne 1-4
placeres i et sammenhængende byggeri som en multifunktionel enhed.
For rådet er det ikke afgørende at byggeriet er færdigt i år, og rådet bidrager
gerne med ideer til arkitektur m.m..
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6. Bro ved
Roskildevej
7. Status for
reparation af
vejen ned til
dæmningen
6. Næste møde
7. Evt.

Brugerrådet anbefaler at shelteren (anlæg 5 på tegningen) placeres et mere
fredeligt sted ved søen.
TJ fremførte grundejerforeningens ønske om, at der fra fugletårnet ikke bliver
indkig til private haver ved sommerhusene på nordsiden af Haraldsted Lillesø.
Kort var vedlagt med broer m.v. ved Haraldsted Sø. MN spurgte ind til en bro
ved Roskildevej. MN sender evt. oplysninger om broen til EB.
MN sender tidligere aftale om vedligehold/opretning af vej til EB.
EB spørger Vej&Park om muligheder for vedligehold/opretning af vejen.

Næste møder: 12. september 2018 + 5. december 2018. Husk
dagsordenspunkter indsendes 4 uger før.
TJ ønskede drøftelse af færdselsregler på Haraldsted Lillesø, hvor der er fokus
på mulighederne for at bade/svømme i søen. Oplæg fra TJ til næste møde.
Søerne er omfattet af et gammelt regulativ, som står for revision.
https://ringsted.dk/sites/default/files/borger/natur_miljoe_trafik/regulativ_32_
haraldsted_soe.pdf
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