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

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

8. februar 2018 kl. 16.00-17.30
Mødested: Møderum 1. Rønnedevej 9, Ringsted
Aksel Leck Larsen, Grønt Råd (AL)
Martin Nielsen, Ringsted Roklub (MN), suppleant Gert Lidsmoes deltog
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.
Finn Lystrup, Ringsted Produktionshøjskole, (FL)
Torben Lollike, Klima- og Miljøudvalget, formand (TL)
Eilif Byrnak, Ringsted Kommune, sekretær (EB)
Jeanne Breinholdt Skelmose, Ringsted Kommune, centerchef (JS)
Berit Bojsen, Ringsted Kommune, faglig leder (BB)
Uddybende information

afbud
afbud
afbud

afbud

Ansvarlig

Dagsorden og Referat godkendt
TL
Regulativ for Haraldsted Langesø og Haraldsted Lillesø har høj prioritet i
kommunens administration. Regulativudkast kommer i høring.
Badning i og færdsel på Haraldsted Lillesø tages op som punkt på næste møde
på opfordring af TJ.
Ideen om Regional Naturpark, som tidligere er drøftet i rådet tages op politisk
på KMU møde forventeligt i april.

3. Færdselsregler Kommunalt udkast var vedlagt dagsorden. Forslag om, at reglerne også skal
gælde for bredarealerne og der indsættes punkt om ”Hunde i snor”. Rørskove
på Haraldsted
ved søbredder er sårbare for færdsel og der foreslås en ”respektafstand” på 10
Sø.
m. Kortet der vedhæftes færdselsreglerne bør ud over beskyttelsesområder
indeholde information om broer, hvor du kan isætte både.
4. Skiltning ved
søen.

Infoskilt opsættes ved indgang til søen ved Ejlstrupvej med
oplysninger/sejladsregler, kort over søerne m.v. Opsættes også ved Vrange
Skov på kommunal jord. Forslag om samme info ved Roskildevej.

5. Den grønne
trekant ved
søsportshjørnet
og Grejbanken.

Drøftelse af de funktioner vi fælles tænker skal være på stedet (fugletårn,
handicaptoilet, naturformidling, madpakkehus, shelter o.l.).
God ide at samtænke nogle af funktionerne, så man får en optimal udnyttelse
af den begrænsede plads. Også gode forslag om, at tænke på en fysisk
udformning, der passer ind i landskab og eksisterende byggeri.
Kommunen vil undersøge mulighed for fondsmidler til projektet.
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6. Næste møde

7. Evt.

Fastsættelse af mødedatoer for resten af året: 29. maj, 12. september og 5.
december. Mødelokale 1. Rønnedevej 9.
Punkter til dagsorden sendes til EB 4 uger inden møde. Dagsorden udsendes 2
uger inden mødet.
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