Referat
Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

Bestyrelsesmøde nr. 104
Dato: 12. april 2018
Tid: Kl. 19.00-22.00
Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød
Deltagere: Michael, Steffen, Sonja, Bill, Annette, Kirsten, Christian, Erik,
Marianne, Mikael, Svend og Peter.

1. Velkomst/Valg af referent og dirigent
Michael bød velkommen.
Steffen og Peter valgtes til dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendtes.

3. Godkendelse af dagsordenforslag
Dagsordenen godkendtes.

4. Meddelelser og orientering
i.

Repræsentantskabsmødet – ny præsident
Steffen og Michael refererede fra netop afholdt repræsentantskabsmøde,
hvor Maria Reumert Gjerding med stort stemmeflertal blev valgt som ny
præsident.
Et forslag fra Samråd Nordsjælland om ændring af valgreglerne i retning af
mere lokal repræsentation i Hovedbestyrelsen fik ikke tilslutning.
Et forslag om, at afdelingerne alene skal kunne sende formanden og
næstformanden til repræsentantskabsmøderne og ikke andre, blev også
forkastet.

ii.

Høringssvar vedr. driftsplaner for statsskovene i Rudersdal, urørt skov,
biodiversitetsskov
Michael har i høringssvaret efterlyst mere klare retningslinjer for perioden
frem til, at der om 10 år skal udlægges flere områder til urørt skov. Emnet
bliver omtalt i et kommende Nyhedsbrev.

iii.

Grønt Råd
Ikke noget nyt. Arbejdet blev omtalt på seneste samrådsmøde.

iv.

Naturrådsnyt
Ikke noget nyt.

v.

Sommerfuglekampagne
Ikke noget nyt. Bill følger op på de to projekter, som indgår fra Rudersdal
kommune i DN’s kampagne.

5. Grupperne har ordet
i.

Fredning
LKP 257 for området omkring Sandbjerg behandles politisk nu.
LKP 259 for området ved Comwell mellem Vasevej og Kongevejen er i
høring med borgermøde. Forslaget er næppe kontroversielt set fra DN’s
synspunkt.

ii.

Vand (hvordan skal i agere i forsyningscirkusset?)
Det er svært at overskue og forstå samspillet mellem kommunen, Norfors,
Novafos, forsyningssekretariatet og spildevandsplanen og den 2-årige
investeringsaftale. Der må efterlyses årsberetninger og større
gennemsigtighed. Court Møller inviteres til afdelingsmøde i efteråret.

iii.

Sti
Christian redegjorde for stadet for stiprojektet Sjælsø - Furesø og oplyste,
at der har været afholdt et positivt dialogmøde med kommunen. Der er nu
aftalt møde med DN Allerød og DN Furesø den 30. april. Kraks Fond
Byforskning afgav i marts 2017 en rapport ”Et århundrede med
planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn”. Det vil være
nærliggende at rette henvendelse til fonden om eventuel støtte, f.eks. til
et nyt kort over cykelruter i Nordsjælland.

iv.

Eng- og vejkant
Svend og Mikael samarbejder med kommunen om slåtidspunkter og
skiltning.

v.

Velux 1 og 2
Projektet med skilte i Præstegårdshaven er ved at være klar til at blive ført
ud i livet.
Arbejdet med indholdet af skiltene, der skal opsættes andre steder i
kommunen, fortsætter.

6. Afdelingsarrangementer
i.

Affaldsindsamling den 22. april. Fordelingen af opgaver aftaltes. Bill og
Annette står i Bidstrup, Michael og ægtefælle står i Skodsborg, og
Marianne og forhåbentlig en yderligere aktiv står i Holte.

ii.

Andre?
Michael stiller op i Speakers Corner i Holte Bibliotek den 24. april.

7. Kommende mødedatoer for afdelingen
Næste afdelingsmøde er 29. maj.

Sommerafslutning hos Michael i Nærum den 21. juni.

8. Eventuelt
Kirsten fortalte om seneste udvikling omkring Fru Bentsens sø, efter at
kommunen først havde foretaget en meget hård oprensning og rydning. Anders
M. er nu blevet ansat til at prøve at afhjælpe situationen med beplantning mv. til
gavn for vandsalamanderen, der lever i søen.
Maria Reumert Gjerding kommer til næste møde i Samråd Nordsjælland den 13.
juni.
11.05.2018 PLL

