
1 
 

Referat 17.10. 2021 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm 

 

Deltagere: Lise-Lotte, John, og Susanne 

Fraværende: Anders 

Referent: Susanne 

 

1. Tilbagemelding fra bestyrelsen v/ Lise-Lotte 
Kommissoriet: 
Susanne lover at genfremsende de tilrettede kommissorier – der er meget få ændringer. 
 
Kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden: 
Vi bedes lave et lille oplæg, om formålet med Det Grønne Udvalg og fx naturturen med foto – 

Susanne er ansvarlig. Note fra Susanne: Vi er nu på hjemmesiden 😊 
 
Ønske om badebrostige på bådebroen: Godkendt.  
Evt. nye bænke ved bådebroen: Bestyrelsen tjekker om eksisterende bænke kan renoveres og 
vedligeholdes med træbeskyttelse. Bestyrelsen er ansvarlige. 

       Der afsættes max 5000,- kr. til badebrostige og bænke ved bådebroen – Lise-Lotte følger op 
 
Generalforsamlingen 2022 aftalt til 8/5 kl. 10.00 

 
2. Siden sidst v/ Susanne 

Lokalplanen høring:  

Vi har modtaget svar fra Anja Andersen, arkitekt, Center for Plan og Miljø; "Selvom diget er 

historisk interessant, er den ikke registreret som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er kun 

disse diger vi har med i lokalplanen.  

Jeg ved ikke om der kan søges om, at diget skal beskyttes efter den her lov, ellers er den ikke reelt 

beskyttet".   

Susanne har skrevet til Birgitte Fløe Jensen, Tilsynsførende og arkæologi, Museum 
Sydøstdanmark om hun kan bidrage. Bestyrelsen beder Susanne sende Birgittes svar til AA – 
Susanne er ansvarlig. 

Note fra Susanne: AA har svaret, at hun kigger på hvordan hun kan få diget med i lokalplanen 😊 
 
Lokalplanen offentlig høring: 
Skrivelse til alle medlemmer fra Det Grønne Udvalg vedrørende muligheden for at pege på 
bevaringsværdig beplantning: Susanne er ansvarlig 
 
Næstved kommune i konkurrencen om Danmarks ”Vildeste kommune”.  

I Den grønne bog på kommunens hjemmeside står, at kommunen "vil etablere leve- og 

yngleområder for markfirben ved at udlægge grusbunker på egnede levesteder for arten. Vi er 

nemlig en af de allervigtigste kommuner for markfirben i Danmark" 

Susanne har kontaktet kommunen, mhp. vores fællesarealer, og om kommunen bidrager med 

levering af grus. 

Den 25/10 kl. 9.00 kommer Michael Krogh, Agronom & M.Sc. Specialkonsulent, Center for Plan og 

Miljø ud og besigtiger vores fællesarealer – John og Susanne deltager. 

Bestyrelsen har forhåndsgodkendt. Skal høres når vi har forslag til placering og ved hvor meget 

grus det drejer sig om – Susanne er ansvarlig 
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Næstved kommune låner en del af vores fællesareal til busstoppestedet ved Enø Kystvej 131/ 
Reedtzholmvej. 
I forbindelse med etablering af fortov og læskur ved busstoppestedet, fældede Næstved 

kommune for ca. 10-11 år siden, en del træer og buske på de ca. 100m2 bag læskuret og langs 

vejen. 

Susanne har skrevet til kommunen at vi ønsker denne beplantning genetableret – ligesom vi også 

gerne vil have mere biodiversitet på det område der ligger mellem Reedtzholmvej og 

busstoppestedet. 

Vi afventer om kommunen vil bidrage til genetablering af beplantningen og fx levering af et større 

lindetræ til området. 

Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide, blot det ikke er til gene for trafik (udsyn) Susanne er 

ansvarlig. 

 
3. Oplæg til langtidsplan for udvikling af området, samt ansøgningsmuligheder vedr. beplantning 

v/ Anders Udgår, da Anders ikke deltager. 
 
4. Plan for udvikling 

Grønt område ved indkørsel Reedtzholmvej/ R1 
Vi foreslår at plante en gruppe æbletræer og evt. udlægge store sten langs vejen. John har spurgt 
Christian, som er ok med at dette stykke udgår.  
Lise-Lotte tjekker æblesorter, indkøb af støttepæle, vand poser, flis/ grus og indhegning om 
træerne mht. rådyrene. 
Vi indkalder til en arbejdsdag i efteråret 2022 mhp. etableringen. 
 
Insekthotel ved molokkerne  
Insekthotellet kan blive en signatur for vores område. Kan forhåbentlig give inspiration til at 
fremme biodiversiteten, og selve udarbejdelsen er en mulighed for en fælles aktivitet. Gerne 
efterår/ vinter 2021- 2022 
Susanne: Inddrager Lars mht. tegning, design og evt. indkøb. Undersøger også grønt tag. 
Liselotte: Kogler og brændestykker 
Alle: Mursten med huller? Tagsten? Ler? Hule rør/ bambuspinde. Mos? Hønsenet/ tremmer? 
 

 

Insekter og dyr vil have lige så stor glæde af kvashegn og brændestabel. Dette tænker vi også kan 
etableres i vores område. 
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5. Rammer for arbejdet fx hvordan man håndterer hække der er plantet i skel til fællesareal – 
opfølgning på drøftelse på sidste møde. 
Der er enighed om, at der skal lægges vægt på fremme af biodiversiteten, men at beplantningen 
ikke må være til gene for færdslen i området. 

 
6. Status Velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte – næste møde 
 
7. Evt.  

Liselotte har fået nye kontaktoplysninger: Mobil 3133 5605 mail: elmingliselotte@gmail.com 

 

Christian giver besked inden græsslåning i juni, så det er muligt at jage vildtet op inden 

maskinerne kommer. John aftaler med Christian at han er kontaktperson, og giver besked videre 

til de der vil bidrage. Susanne kontakter Martin mhp. info. 

 

En grundejer har opsat højt plankeværk ud til vejen. Dette strider mod vores deklaration og den 

kommende lokalplan. Det er desuden meget trist for biodiversiteten, hvis andre inspireres til at 

erstatte levende hegn med plankeværk. Følges op af bestyrelsen - Lise-Lotte? 

 

 

8. Dato for næste møde 

30/1 2022 kl. 14.00 Hos Susanne 

 

Foreløbig dagsorden: 

• Status markfirben v/Susanne 

• Status insekthotel ved molokkerne  

• Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1 Formentlig efterår 2022 

Indkaldelse til fælles arbejdsdag mhp. beplantning 

• Status genetablering af beplantning ved busstoppested v/Susanne 

• Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte 

• Tilmelding til affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening 2./3. april 2022 

v/Susanne 

• Græsslåning juni – opjagning af vildt 

• Ideer  

o Brændestak? 

o Kvashegn? 

o Info skilte ved dige, Hovbro mv? 
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