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Referat 12.07 2021 

Første møde i Det Grønne Udvalg - Reedtzholm 

 

Deltagere: Lise-Lotte, John, Anders (under første del af mødet via telefon) og Susanne 

Referent: Susanne 

 

1. Præsentationsrunde/ Hvad er vores baggrund for at gå ind i Det Grønne Udvalg? Hvad kan vi 

hver især bidrage med? Drøftet. 

 

Kontaktoplysninger: 

Lise-Lotte Elming (R16), lle@apotekernes.dk Tlf. 9215 6090 

John Bang Jørgensen (R117), glenten@mail.dk Tlf. 4247 1507 

Anders Rosenqvist (R182) anders@karmakanonen.comTlf. 2273 4975 

Susanne Parbst (R121) susanne@paja.dk Tlf. 6063 2864 

 

2. Udvalgets formål og opgaver Drøftet. 

 

• Kommissoriet tilrettes: Overkørsler og parkeringsarealer hører under Vejudvalget, som 

fremlagt på generalforsamlingen - Susanne ajourfører kommissoriet og sender til 

bestyrelsen 

 

• Rammer for arbejdet skal nedskrives – fx proces for hvordan man håndterer hække der er 

plantet i skel til fællesareal 

 

• Oplæg til langtidsplan for udvikling af området skal udarbejdes: Frem til næste møde skal 

vi alle overveje input til denne (Anders har erfaring med udarbejdelse af planer). 

Er der mere der regulerer vores område, end det der er nævnt i kommissoriet og den 

kommende lokalplan?  

John fortalte om aftalen med Christian Hansen, Gårdmand Overdrevsgaarden, om at slå 

fællesarealerne. (Note fra SP: Vedhæfter kontrakten til referatet) 

Ideer drøftet: Beplantning ved busstoppestedet mellem Enø Kystvej 131 og 133, omkring 

molokkerne, på arealet ved R1 og på trekantsområdet R104-120. Bevarelse af eksisterende 

gamle træer og buske. 

 

• Lokalplan for Enø kan forventes i høring september/ oktober. Vi skal være opmærksomme 

på de grønne områder. 
(Note fra SP: Ifølge planloven §15 stk. 2 nr. 10 kan man opfordre til at kommunen registrerer og sikrer 

træer i lokalområdet, hvis de fx er vigtige for biodiversiteten/ har en vis alder/ er flotte. 

I lokalplaner kan der optages bestemmelser om: udformning, anvendelse og vedligeholdelse af 

ubebyggede arealer, herunder om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og 

beplantningsforhold i øvrigt, herunder beplantningens tilladte højde, samt belysning af veje og andre 

færdselsarealer.)  
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• Ansøgningsmuligheder om tilskud til beplantning skal undersøges - Anders har god 

erfaring med ansøgninger. 

(Note fra SP: https://dkvild.dk/kommune/tilskud-og-fonde/ 

Miljøministeriet Kommunedysten: https://dkvild.dk/kommune/kommunedysten/ Grøn bog Næstved 

kommune: https://dkvild.dk/media/221727/groen_bog_naestved.pdf  

Toolbox (fx skilte): https://dkvild.dk/kommune/kommune-vaerktoejskassen/ ) 

 
 

 

• 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. John og Susanne aftaler – 
Susanne skriver invitation – Bestyrelsen udsender invitationen via mail 
 

o Affaldsindsamling 4. – 10. april 2022 (med Danmarks Naturfredningsforening) 
kunne være en ide 
 

o Socialt arrangement/ oplæg i tilslutning til generalforsamlingen kunne være en ide 
 

o Etablering af stige på bådebroen ønskes. Så man kan komme op hvis man falder i, 
eller har lyst at bade fra bådebroen – Bestyrelsen spørges mht. økonomi og 
samarbejde med Bådebrolauget 
 

o Nye bænke ved bådebroen kunne være en ide – Bestyrelsen spørges mht. økonomi 
og samarbejde med Bådebrolauget 
 

o Kan vi kommunikere til medlemmerne via hjemmesiden? Vi ønsker et afsnit hvor 
vi kan lægge validt materiale og inspiration – Bestyrelsen spørges 

 

3. Formand for udvalget: Det aftales at Susanne Parbst er formand – Bestyrelsen skal godkende 

 

4. Næste møde: Hos John, en søndag eftermiddag i september 
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