Referat 5.9 2021 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John og Susanne
Fraværende: Anders
Referent: Susanne
1. Den gode historie – 20 deltagere på naturturen i august
2. Udvalgets formål og opgaver
A. Susanne er godkendt af bestyrelsen, som formand for Det Grønne Udvalg
B. Kommissoriet: Vi mangler tilbagemelding fra bestyrelsen. Lise-Lotte følger op
C. Kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden: Vi mangler tilbagemelding fra
bestyrelsen. Lise-Lotte følger op
D. Ønske om badebrostige på bådebroen, samt evt. nye bænke ved bådebroen: Vi mangler
tilbagemelding fra bestyrelsen. Lise-Lotte følger op
3.

Lokalplan for Enø
Formålet med lokalplanen er godt; ”at sikre, at områdets karakter som sommerhusområde
fastholdes og at natur- og landskabsværdier bevares”.
Det Grønne Udvalg bidrog, via Susanne, med høringssvar på første udkast til lokalplan, sendt til
bestyrelsen. Herunder:
o At diget mellem GF Reedtzholm og GF Strandgården, samt Hovbro, bør beskyttes
o Ønske om bevarelse af levende hegn, samt udpegning af bevaringsværdig beplantning i vores
område
o Ønske om, at det bør være forbudt at anvende pesticider i området
o At fastholde at friarealer ikke må anvendes til parkering – med undtagelse ved store
arrangementer
Lokalplanen forventes i høring, hos alle grundejere i området, i oktober.
Vi laver en skrivelse til alle medlemmer i den forbindelse, hvor vi gør opmærksom på at man kan
pege på bevaringsværdig beplantning. Susanne er ansvarlig.

4. Oplæg til langtidsplan for udvikling af området, samt ansøgningsmuligheder vedr. beplantning: Vi
har brug for, at Anders kommer med et oplæg hvis vi skal gå videre med dette. Sættes på til
drøftelse på næste møde.

5. Ideer drøftet: Beplantning ved busstoppestedet mellem Enø Kystvej 131 og 133, omkring
molokkerne, på arealet ved R1 og på trekantsområdet R104-120.
Vi beslutter at prioritere arealet ved R1 – Gerne i oktober måned – Drøftes på næste møde.
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Ved molokkerne: Som inspiration for andre, kunne vi bygge et kæmpe insekthotel evt. med grønt
tag. Evt. også plante gode insektplanter. Dette kunne være en fælles aktivitet
Drøftes på næste
møde
Inspiration:
https://www.bolius.dk/saadan-bygger-du-dit-eget-insekthotel-i-haven-3108
https://idenyt.dk/haven/dyr-i-haven/insekthotel-sadan-giver-du-insekterne-et-flot-bosted-i-haven/

6. Rammer for arbejdet drøftet – fx hvordan man håndterer hække der er plantet i skel til fællesareal.
Mange gamle hække ud til fællesarealerne er plantet i skel, i strid med hegnsloven, men har nu
stået der i årtier.
Vi er generelt enige i, at lovgivning, deklaration og regler skal overholdes. Ellers bliver det alt for
svært at håndtere. Men vi ønsker ikke en striks håndhævelse med tilbagevirkende kraft, hvor der
fældes en masse værdifuld vegetation.
Vi er enige om, at det er vigtigt at beplantningen ikke må brede sig så det generer færdslen på vores
fælles gangstier.
Vi drøftede konkret eksempel på et brombærkrat der breder sig ud på brandbæltet. John har spurgt
Christian, som ikke synes det generer græsslåningen. Christian kører bare udenom. Men hvor går
grænsen? Vi fortsætter drøftelse på næste møde.
Det Grønne Udvalg vil gerne udarbejde en velkomstskrivelse til nye grundejere. Denne kan
udsendes sammen med bestyrelsens velkomst (med henvisning til hjemmeside, ordensregler mv.)
Lise-Lotte sætter dette på dagsorden på bestyrelsesmødet.
John og Birgitte kommer med forslag til indhold.
Lise-Lotte vil gerne stå for design og opsætning.
Det Grønne Udvalgs velkomstskrivelse kunne indeholde:
o
o
o
o

Hvilke værdier ønsker vi
Det er vigtigt at bevare gamle træer – opfordring til at vente et år med at fælde
Oplysning om natur-ture og evt. andre arrangementer
Strandengen og brandbælter er vores fællesareal, og slås en gang årligt af økologisk landmand som
bruger græsset til foder
o Hække til fællesareal skal plantes på egen grund, så hækken ikke breder sig ud over skel
o Haveaffald må ikke dumpes på fællesarealerne
o Oplysning om at bål ikke må afbrændes
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7. Vi ønsker at bidrage til respektfuld dialog og god stemning i grundejerforeningen. Herunder invitere
til nogle fælles arrangementer mhp. at øge kendskabet til hinanden.
o John tilbyder at afholde en naturtur på strandengen igen næste år
o Affaldsindsamling 4. – 10. april 2022 (med Danmarks Naturfredningsforening)
John gør opmærksom på at det meste skrald fra vandet skyller ind på vestsiden og efter større
storme, samt at vi skal tage hensyn til fuglelivet.
Affaldsindsamling blev efterspurgt af nogle af deltagerne på naturturen, som syntes at et
fælles arrangement ville være en god aktivitet. Susanne er ansvarlig for arrangement
o Socialt arrangement/ oplæg i tilslutning til generalforsamlingen kunne være en ide

8. Eventuelt
John gør opmærksom på, at Engbrandbæger er dukket op på strandengen. Den skal fjernes fordi
den kan overtage arealet, og vil betyde at høet ikke kan bruges til foder da den er meget giftig for
kreaturer. John og Birgitte vil snakke med Christian om dette.
John gør opmærksom på, at der på den østlige side af bådebroen, på fællesarealet, ses spredning af
mangebladet lupin der er en invasiv plante. Den har formentlig bredt sig fra haver, eller via
haveaffald der er langt på strandengen. Ligeledes ses spredning af Gyldenris.

9. Næste møde: Efter bestyrelsesmødet 13/10 – Vi aftaler 17/10 kl. 9.30. Hvis Anders ønsker et andet
tidspunkt kan dette ændres.
Dagsorden oktober:
1. Tilbagemelding fra bestyrelsen v/ Lise-Lotte
Kommissoriet. Kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden. Ønske om badebrostige på
bådebroen, samt evt. nye bænke ved bådebroen.
2. Siden sidst v/ Susanne
Lokalplanen høring - skrivelse til alle medlemmer
3. Oplæg til langtidsplan for udvikling af området, samt ansøgningsmuligheder vedr.
beplantning v/ Anders
4. Plan for grønt rekreativt område ved indkørsel til vores område/ R1 og evt. insekthotel/
fælles aktivitet
5. Rammer for arbejdet fx hvordan man håndterer hække der er plantet i skel til fællesareal –
opfølgning på drøftelse på sidste møde
6. Status Velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte
7. Dato for næste møde
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