
Referat 30. januar 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John og Susanne

Fraværende: Anders

Referent: Susanne

1. Den gode historie
Der er gang i etablering af levesteder til markfirben😊 se 3c.

2. Prioritering af dagsorden

3. Siden sidst v/ Susanne
a) Kommunikation til medlemmerne via hjemmesiden

Der ligger nu en beskrivelse af Det Grønne Udvalg, referater og aktiviteter på hjemmesiden.
Det kunne være en god ide at udvide med fx liste med forslag til planter som rådyrene ikke
spiser – sommerfugleplanter osv.

b) Høringssvar lokalplan
Susanne har, sammen med bestyrelsen, afgivet høringssvar på lokalplanen.
Skrivelse udsendt til alle medlemmer fra Det Grønne Udvalg, vedrørende muligheden for at
pege på bevaringsværdig beplantning
Diget var desværre ikke medtaget. Susanne og Lars har, i det personlige høringssvar, igen gjort
opmærksom på ønsket om at få diget beskyttet i lokalplanen.
John deltog i høringsmødet, gjorde ligeledes opmærksom på ønsket i den forbindelse.

c) Status markfirben v/Susanne
Susanne har udsendt info. skrivelse til medlemmerne om projektet.
John og Lars deltog 13/1 da Næstved kommune startede anlægningen. I den forbindelse
foreslog Michael Krogh, Agronom & M.Sc. Specialkonsulent, Center for Plan og Miljø i Næstved
Kommune, at anlægge flere mindre bunker i stedet for en høj, på arealet ved R1. Dette blev
aftalt. Der er pt. gravet muld af på det areal hvor grus og sten skal udlægges.
Området kan herefter ikke slås på hele arealet af Christian. Og han kan ikke rive græsset
sammen. John og Lars vil se på om det er en opgave de kan varetage med le.
Vi har modtaget mail fra en grundejer, som synes det er et prisværdigt initiativ, men er bekymret
for om fødegrundlaget er i orden. Det skulle det være ifølge Michael Krogh.

d) Status genetablering af beplantning ved busstoppested v/Susanne
Næstved Kommune har meldt tilbage, at de ikke har fjernet beplantningen. Dette er sket i
forbindelse med byggeriet Enø Kystvej 131.

4. Der fjernes/ fældes træer og krat på, og omkring diget, og der foretages rørslåning
Susanne kontakter Michael Krogh, om Næstved Kommune ikke har noget informationsmateriale,
vedr. retningslinjerne for rørslåning mv. på strandengsarealet.

Nogle grundejere i GF Strandgården har en forventning om, at der fældes træer og krat på diget.
Lise-Lotte tager emnet med på bestyrelsesmødet 5/2 mhp. kontakt til bestyrelsen i GF
Strandgården.
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Der fældes også fortsat store træer i andre områder: Fx er der fældet mange høje popler på
fællesarealet i GF Cypresvænget. Dette på foranledning af enkelte grundejere, på trods af at
poplerne stod meget langt fra disses grunde. Desuden må grundejerne ikke opbevare haveaffald i
haven. Ang. fordi det tiltrækker rotter?
Kan vi evt. medvirke til en mere grøn profil i de andre grundejerforeninger?
Birgitte tager kontakt til Simon mhp. drøftelse i Fællesudvalget.
Lise-Lotte tager emnet med på bestyrelsesmødet 5/2 – vi kunne sende vores Kommissorium til
Fællesudvalget til inspiration.

5. Tilmelding til affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening 2./3. april 2022
Vi aftaler at invitere til en aktivitetsdag lørdag den 2. april kl. 10.00. Susanne sender.
Dagen kan så både være affaldsindsamling og bygning/ færdiggørelse af insekthotel ved
molokkerne.

6. Status insekthotel ved molokkerne
a) Lars: lover at prioritere tegning og aftale med Claus inden udgangen af februar.
b) Susanne: Tjekker med Claus at han gerne vil bygge rammen sammen med Lars (Info: det vil

Claus godt) Undersøger mål og bestilling af grønt tag
c) Liselotte: Kogler og brændestykker
d) 122: Vil gerne bidrage med tagsten
e) Alle: Mursten med huller? Ler? Hule rør/ bambuspinde. Mos? Hønsenet/ tremmer?

7. Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1 efterår 2022 v/ Lise-Lotte
a) Æblesorter, støttepæle, vand poser, flis/ grus og indhegning om træerne mht. rådyrene
b) Indkaldelse til fælles arbejdsdag mhp. beplantning

8. Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte
John har skrevet et udkast😊 Sender det til os når det er færdigt.
Lise-Lotte står for opsætning/ design og drøfter det med bestyrelsen

9. Status badebrostige på bådebroen og renovering af bænke ved bådebroen
Lise-Lotte følger dette op med bestyrelsen.
Der kommer nu ny formand for bådebrolauget. Det letter formentligt samarbejdet vedr. etablering
af badebrostigen.

10. Græsslåning juni – opjagning af vildt
John er kontaktperson, og giver besked videre til de der vil bidrage.
Susanne har informeret Martin, som fortæller at Christian også kontakter Ole Kronborg😊

11. Ideer
a) Brændestak?
b) Kvashegn?
c) Info skilte ved dige, Hovbro mv?
Vi har rigeligt at se til pt.😊

12. Dato for næste møde: mandag den 28/2 kl. 14.00
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