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

Punkter
1. Godkendelse
af dagsorden.

12. juni 2017 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 1. Rønnedevej 9, Ringsted
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Martin Nielsen, repr. for søsportsklubberne (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, lodsejerrepr. ((PN)
Naturfredningsforening Ringsted (p.t. uden repræsentant)
Inger Nielsen, Dansk ornitologisk forening.

Ikke tilstede

Ikke tilstede

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

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. Rådets valgperiode følger byrådsperioden.
God ide, at repræsentanterne finder suppleant, der kan træde til ved forfald.

2. Status for
implementering
af
Helhedsplanen.

EB redegjorde for implementering af Helhedsplanen med fokus på Haraldsted
Sø. Humlebjerget bliver et attraktivt sted at besøge, hvor der foretages
naturpleje og opsættes borde/bænke. Bedre P.forhold og skiltning ønskeligt.
Grejbank er etableret i den gamle HOFORbygning og multtoilet og fugletårn
er under planlægning. Naturpleje er fortsat på udvalgte steder omkring søen.
Om Økonomi: Der er afsat 1. mio.kr i 2017 og 2018 + 500.000 til anlæg i
2019 for begge søer.

3. Ringsted
Kajakklubs
ønske om
placering af
containere

Rådet drøftede Ringsted Kajakklub’s ønske om en placering af deres 2
bådcontainere på den kommunale jord i området omkring Grejbank/den gamle
HOFORbygning. Klima- og Miljøudvalget havde på sit møde d. 20.04.2017
besluttet at høre det kommende brugerråd for Haraldsted Sø om sagen forud
for udvalgets endelige beslutning.
MN redegjorde for det historiske forløb. TJ redegjorde for
grundejerforeningen betænkeligheder i.f.t. forstyrrelser på Haraldsted Lillesø.
Rådet var positiv overfor placeringen og med rådets bemærkninger er der
efterfølgende lavet en udtalelse til Klima- og Miljøudvalgets møde om sagen
d. 15. juni (vedlagt referatet)
Drøftelse af procedure for valg af ildsjæle, jf. kommissoriet. Vælges på næste
møde. Rådet opfordres til at indstille evt. kandidater inden næste møde.
Næste møde i september eller oktober. Tirsdag, onsdag eller torsdage gode
mødedage.
AL orienterede om tankerne bag ønsket om en naturpark i Ringsted
Kommune, gerne i ”det blå T” som dækker søerne og Ringsted Å.

4. Udpegning af
ildsjæle
5. Næste møde
6. Evt.

KH

EB

KH+EB

02-11-2017

KH+EB
KH
KH

Præsentation fra Friluftsrådet om naturparker i DK. på Grønt Råds møde
vedlægges referatet til inspiration.
MN havde forslag til placering af et shelter i det nordvestlige hjørne af søen
tæt på broen på den gamle vandledning.
MN foreslår sikkerhedsudstyr ved dæmningen. Kunne være hjertestarter,
redningskrans og tlf.
MN gjorde opmærksom på, at der skal kloakeres i søsportsområdet og at
kommunen bør overveje om kommunens grejbank og toilet skulle kobles på.

