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

Punkter
1. Godkendelse
af dagsorden.

14. juni 2017 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 1. Rønnedevej 9, Ringsted
Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi (AG)
Naturfredningsforening Ringsted (p.t.. uden repræsentant)
Niels Poul Dreyer, Dansk ornitologisk forening.(ND)
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Søren Rath, Ringsted Sportsfiskerforening (SR)
Peter Laurents, Friluftsrådet (PL)
Bjarne Krog, Lokalråd (BK)
Steen Kisselhegn, Lokalråd (SK)
Jens Chr. Frederiksen, lodsejer (JF)
Kenth Poulsen, lodsejer (KP)

afbud

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

Ansvarlig

KH bød velkommen og vi tog en præsentationsrunde. Dagsorden godkendt og
tidspunkt på dagen for mødet og fremtidige møder fastholdes.
Kommissoriet for rådets arbejde blev drøftet. AG synes, at formuleringen:
”Brugerrådet kan inddrages i beslutninger indenfor nærmere definerede
rammer af Helhedsplanen for søerne” burde ændres til ”skal inddrages”.
Fortolkning/ændring tages op på næste møde.
KH
Rådets valgperiode følger byrådsperioden. God ide, at repræsentanterne finder
suppleant, der kan træde til ved forfald.
Lodsejerne er repræsenteret ved JF og KP, der deler perioden mellem sig, men
deltager i møderne.

2. Status for
implementering
af
Helhedsplanen.

EB gav en status for implementering af Helhedsplanen med fokus på
Gyrstinge Sø. Søstien er etableret som trampesti, med boardwalk og broer.
Tiltag i støbeskeen er skiltning, fugletårn, opsætning af borde/bænke,
udbedring af stien på fugtige eller skrånende steder.
Forventet indvielse af stien til efteråret – tages op på næste møde.
Økonomi: Der er afsat 1. mio.kr i 2017 og 2018 + 500.000 til anlæg i 2019 for
begge søer.

3. Naturplan for
Gyrstinge Sø

Naturplan for søbredderne omkring Gyrstinge Sø er under udarbejdelse med
forslag til naturplejetiltag og arealer til naturlig udvikling. Diskussion af det
udleverede forslag. Planen er ambitiøs og vil blive gennemført i takt med
tildelte ressourcer.

4. Status for
indsigelse/klage

Der ønskedes en status for indsigelse/klage mod Helhedsplanen. JF oplyste, at
klagen fra ham og Niels Mogensen fastholdes. Klagen handler om proceduren
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5. Skiltning ved
Gyrstinge Sø

6. Stien rundt
om søen

7. Udpegning af
ildsjæle

8.
Arbejdsgrupper

8. Næste møde
9. Evt.

(og om de nødvendige tilladelser er givet) i forbindelse med sænkningen af
vandstanden i søen.
EB redegjorde for kommunens tanker om skiltning ved adgangsvejene til
søen, samt på stien rundt om søen. Infotavler og piktogrammer. Der opleves
allerede brugerkonflikter med bl.a. løsgående hunde og mountainbikes.
Enighed om, at der ikke skal opleves en skiltejungle omkring søen, men at det
er vigtigt på udvalgte steder at have tydelig skiltning om tilladt færdsel.
Kommunen har opsat piktogrammer om færdsel med hunde m.v. SK spørger,
om lodsejerne kan få udleveret nogle piktogrammer til opsætning på deres
markveje o.l. Kommunen undersøger dette.
Stien er nu etableret og er farbar rundt om søen. Der forekommer fugtige
steder der temporært kræver gummistøvler e.l.
Forskellige holdninger til disse fugtige områder:
BK synes, at de fugtige områder på sydsiden af søen bør udbedres. AG mener,
at ligesom stier i Store Bøgeskov, at der er tale om trampestier, hvor publikum
må indrette sig efter stiens beskaffenhed. EB taler med Kommunens Vej og
park folk om evt. udbedring de steder, hvor det er nødvendigt for driften af
stien.
Procedure for valg af ildsjæle, jf. kommissoriet blev drøftet. Ideen er at finde
folk udenfor foreningslivet, der ”brænder for søerne” og vil ”smøge ærmerne
op”. Det kan f. eks. både være med praktisk hjælp eller hjælp til undersøgelse
af fugle, insekter, blomster m.m.
Vælges på næste møde. De enkelte rådsmedlemmer opfordres til at indstille
evt. kandidater inden næste møde, gerne med opslag i lokalområdet,
nyhedsbreve e.l.
AL orienterede om tankerne bag ønsket om en naturpark i Ringsted
Kommune, gerne i ”det blå T” som dækker søerne og Ringsted Å.
Præsentation fra Friluftsrådet om naturparker i DK. på Grønt Råds møde
vedlægges referatet til inspiration. Foreslås som punkt på næste møde.
ND foreslog at se på muligheden for at etablere en eller flere ”terneøer” i
søen. ND arbejder sammen med baglandet i DOF videre med ideen (hvor,
hvordan, økonomi).
Der kan laves driftsaftaler med lokalgrupper, der vil stå for den konkrete drift
af dele af stien og faciliteter omkring søen.
Kom gerne med forslag til nedsættelse af andre arbejdsgrupper/adhoc-grupper
til næste møde. Som PL var inde på, er det vigtigt at der arbejdes mellem
møderne og vi finder ud af , hvordan det foregår og hvem der kan facilitere.
Vi tilstræber næste møde i september og næste igen i starten af 2018. Tirsdag
eller onsdag foretrækkes som ugedag for møder.
JF spurgte til kontaktperson i.f.m. drift af naturplejede og græssede arealer.
Han kan kontakte Thea Marott i kommunen.
SR gjorde opmærksom på, at de 2 fiskeklubber lejer fiskeriet af kommunen og
det er et problem, at en del tyvfiskere ved søerne. Der skiltes herom og vi kan
alle som ”søambassadører” orientere publikum om fiskeretten på søerne.
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