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

Punkter
1. Godkendelse
af dagsorden og
referat.
2. Status for
aktiviteter ved
og på søen.

3. Udpegning af
ildsjæle

24. oktober 2017 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)
Naturfredningsforening Ringsted (p.t. uden repræsentant)
Inger Nielsen, Dansk Ornitologisk forening.

afbud

Klaus Hansen, Klima- og Miljøudvalget, formand (KH)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune (BB)
Uddybende information

Ansvarlig

Dagsorden + Referat godkendt
KH
a. Fitness redskaber placeres overfor Grejbanken på det grønne areal
ved siden af borde+bænke.
b. Indledende drøftelse af samlet plan for arealet omkring Grejbanken
med handicapvenligt fugletårn, toilet, madpakke/formidlingsrum
m.v.
c. Drøftelse af bedre skiltning, både ved oplevelsesstien samt ved
søen generelt. Der opsættes et stort skilt med info og kort om
Oplevelsesstien. Der foreslås også opsat en infotavle, hvor der kan
sættes info om aktiviteter på og ved søen, herunder også info om
færdselsregler på søen, isætning af både, badning m.m.. Som bilag
var udsendt søsportsklubberne oplæg til færdselsregler på søen.
Kommunen fremlægger på næste møde fælles oplæg til
færdselsregler.
d. Drøftelse af P-plads ved dæmningen og vejadgangen via
Ejlstrupvej/Slangerupvej. Kommende kloakering skal indtænkes i
forbedring af vejadgangen. HN havde 2 gode pointer/erfaringer fra
Naturstyrelsens arealer: ”Vigtigt med gode P-forhold.”
”Affaldsstativer samler affald-bedst at opdrage folk til at tage deres
affald med hjem.”
e. Kommunen orienterede om status for placering af containere til
RIKA. Kommunen afventer ansøgning fra RIKA.

TJ foreslog og begrundede forslag til udpegning af Finn Lystrup fra Ringsted
Produktionshøjskole. Stor opbakning til forslaget. Finn inviteres til næste
møde.

alle

KH+TJ

02-11-2017

4. Naturpark

5.

6. Regulativ for
søen

7. Aftaler

8. Næste møde
9. Evt.

Debat omkring Naturpark. Hvordan kommer vi videre?
a. Hvad kommer en naturpark til at betyde for Haraldsted Sø og omliggende
arealer? Naturparkkonceptet er baseret på frivillighed og lægger ikke
bindinger for evt. lodsejeres deltagelse og giver mulighed for branding af
produkter fra Naturparken samt adgang til søgning af midler i fonde m.m.
MN + AL
b. En nærmere angivelse af en eventuel naturparks udbredelse. EB viste en
mulig afgrænsning af Naturparken, svarende til ”Det blå T”.
c. Orientering fra AL og EB’s deltagelse i Naturpark-netværksmøde ved
Naturpark Åmosen.
KH foreslog, at sagen bringes op politisk i det nye Klima- og Miljøudvalg.
Svømmere i Haraldsted Sø.
a.
Der har været situationer hvor svømmere på Haraldsted Sø har
været tæt på at komme til skade grundet manglende omtanke. Det antages at
der er tale om svømmere som træner til eksempelvis Ironman.
b.
Svømmer ind i fiskeliner
MN
c.
Svømmer langs med ro-baner. Robådene har ikke øjne i den
retning de ror, hvilket giver farlige situationer.
Det foreslås, at svømning/badning bliver en del af informationen på Infotavlen
og oplæg om fælles færdselsregler på søen. TJ undersøger muligheden for
svømning i Haraldsted Lillesø.
Vandløbsregulativ for Haraldsted Sø trænger til revision - er lavet under
Vestsjællands Amt, ligesom det nævner forhold for Københavns
Vandforsyning. Bør tage højde for nyt ejerforhold, idet Ringsted Kommune
MN
ejer søen, ligesom det bør tage højde for at amtet er nedlagt.
BB oplyste, at regulativet bliver revideret. Der er ansat en
vandløbsmedarbejder, der indenfor de næste par år skal revidere kommunens
sø- og vandløbsregulativer. Disse vil blive sendt i høring.
EB orienterede om eksisterende aftaler med borgere, naboer og borgergrupper,
der har påtaget sig at drifte dele af søbredden/stien, eller hjælper med
KH+EB
naturregistreringer o.l. Kommunen vil meget gerne have flere ildsjæle, der
f.eks. vil se på sommerfugle, andre insekter, pattedyr m.m.
Fastsættelse af mødedato: 23. januar 2018 kl. 16 i møderum 1, Rønnedevej 9
KH
PN: ny grundejerforening: ”Lodsejerforening for Haraldsted Langesø”
UH: orientering om ”klyngesamarbejde” mellem lokalråd i den nordøstlige del
KH
af kommunen, der ser på fælles initiativer vedr. bosætning, erhvervsudvikling
m.m.

