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MØDEREFERAT 
 
 

Emne: Konstituerende møde i Grønt Råd den 13. marts 2014 

Mødedato: 14. marts 2014 Kl.: 16:30-18:30 

Mødedeltagere: 

Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Marianne Svane (SF) (suppleant for Egon 
Petersen), Jens Gade (DN), Lone Aalekjær (Friluftsrådet), og Torsten Brænd-
mose (Gefion), Ralf Kristensen (Friluftsrådet) 
 

Fraværende: Egon Petersen (SF), Kim Søderlund (Naturstyrelsen) 

Referent: Maria Astrup Skov (SK) 

Referat til: 

Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Gade (DN), Lone 
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen) og Torsten Brændmose 
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Mølgaard Linder (DN), 
Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion) 
 
Kopi til orientering til politik@gefion.dk    

Dato.: 14. marts 2014 Journalnr.: 14/1221 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst v. Maria Astrup Skov (Sekretær Grønt Råd) 

2. Præsentation af medlemmer 

3. Gennemgang af vedtægter og procedure for inddragelse af Grønt Råd  

4. Valg af formand 

5. Valg af næstformand 

6. Nyt fra Solrød Kommune 

7. Evt. 

Referat: 
 
Ad. 1 
 
Maria Astrup Skov bød velkommen til en ny periode i Grønt Råd. En særlig velkomst til nye medlemmer 
og suppleanter. 
 
Ad. 2 
 
Præsentation af medlemmerne.  
 
Ad. 3 
 
Vedtægterne og procedure for Grønt Råds inddragelse i planer og projekter på Natur og Miljøområdet 
blev gennemgået. Der var enighed om at beholde vedtægter og procedure som de er. Dog skal der ske 
en opdatering af listen over kommende planer og programmer i sidstnævnte dokument. 
 
I forbindelse med dette punkt blev det debatteret om en suppleant kan deltage i møderne selvom med-
lemmet det er suppleant for også er til stede. Der var bred enighed om at suppleanterne er velkomne.  
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Hvad angår de politisk udpegede medlemmer, udbetales der kun vederlag til enten et medlem eller en 
suppleant.  
 
 
Ad. 4 
 
Egon Petersen (SF) havde via sin suppleant Marianne Svane (SF) meddelt sin kandidatur til formands-
posten. Birgitte Rasmussen (Havdruplisten) ønskede også at opstille. Rådet blev enige om at pege på 
Egon Petersen pga. hans tidligere arbejde i rådet. 
 
Ad- 5 
 
Birgitte Rasmussen blev valgt. 
 
Ad. 6 
 
Indvielse af Karlstrup Mosebæk projektet 
Der bliver holdt to indvielser af Karlstrup Mosebæk projektet. Den første bliver den 6. maj 2014 kl. 17-
18. Denne indvielse er blot for at markere at vandet nu løber den nye vej. Når stier mv. er på plads bli-
ver der holdt en større indvielse den 28. august 2014. Der udsendes en indbydelse. 
 
Life-projekt Staunings Ø er opgivet 
Solrød Kommune har sammen med Naturstyrelsen og Køge Kommune i længere tid arbejdet for at ple-
jen af Natura 2000 området Ølsemagle Strand og Staunings Ø ville kunne blive løftet gennem et Life-
projekt i samarbejde med en række af landets øvrige kommuner. For at strømline ansøgningen til EU er 
det dog nu blevet besluttet at naturtypen ”rigkær” skal fremgå af de deltagende Natura 2000-områders 
udpegningsgrundlag. Det er ikke tilfældet for Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Det er derfor besluttet 
at dette projekt udgår af Life-ansøgningen. Der vil blive arbejdet videre på at gennemfører handlepla-
nens indsatser på anden vis. 
 
Oprettelse af vandråd i Køge Bugt oplandet 
Der vil blive oprettet vandråd i Køge Bugt oplandet. Kommunerne er i øjeblikket i gang med at sammen-
sætte rådet. Rådet drives af Køge Kommune, som bliver sekretær for rådet. Vandrådet skal inddrages i 
forbindelse med kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløb til 2. generation af 
vandplanerne. 
 
Nye studentermedarbejdere i Natur og Miljø 
Der er startet to nye studentermedarbejdere i Natur og Miljø. Martin Nystrup Rasmussen, der skal assi-
stere på naturområdet og bl.a. følge op på naturkvalitetsplanen. Søren Buhl Sørensen, der skal hjælpe 
til på vandløbsområdet. 
 
Både på stranden 
DN har lavet en omfattende kortlægning af oplagte både på stranden. Flere af dem er herreløse og har 
ligget der i mange år. DN har på den baggrund sendt en opfordring ud til vejlaug og grundejerforeninger 
om at få ryddet op i bådene, da de kan ødelægge vegetationen. Ifølge naturbeskyttelsesloven er det 
den enkelte grundejer, der skal tåle et korterevarende oplæg af både. Det er dermed også den enkelte 
grundejer, der skal anmelde eventuelle ulovligt placerede både til politiet. 
 
Ad. 7 
 
Næste møde er den 15. maj 2014 hvor rådet starter med en tur i Karlstrup Mose, hvor vi ser på det sto-
re vandløbsprojekt. Dernæst forsætter vi på Solrød Rådhus i lokale 2D. Mødested vil blive udsendt se-
nere. 
 
 
 


