Referat 22. maj 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John, og Susanne
Fraværende:
Referent: Susanne
1. Den gode historie
God generalforsamling, med konstruktiv debat i en ordentlig tone og færdig på en time
Aktivitetsdagen afholdt i god stemning – 14 deltagere opsamlede en trailerfuld skrald
2. Prioritering af dagsorden
3. Siden sidst
a. Aktivitetsdag 2. april
En god historie
Det kan vi godt gentage
b. Generalforsamling 8. maj
Susanne forsøgte at gøre reklame for Det Grønne Udvalg. Der blev dog ingen pause i
mødet, så vi må forsøge at hverve flere medlemmer på anden vis
c. Infoskilte ved grusbunkerne
Lise-Lotte udarbejder nogle A5 infoskilte og køber 2 standere. Høring hos J og S først
d. Badebrostige
Ny formand for bådebrolauget er positiv

Susanne kontakter ham mhp. nærmere aftale

e. Lindetræet
Lindetræet pynter ved indkørslen til Reedtzholm
Fra 5/6 skal vi overtage vanding af træet, hvis det ikke regner. Susanne tager den første
uge. John og Susanne snakker sammen om at skiftes ca. hver anden uge hen over
sommeren. Susanne undersøger hvor meget vand træet skal have (REF: Træet skal have
ca. 10 liter hver 5. dag)
g. Ordensreglement
Udvalget er i gang med at udarbejde nyt ordensreglement efter vedtagelse af lokalplanen.
Susanne refererede kort de emner der foreløbig er aftalt.
Susanne lover at undersøge, hvad der står i naturbeskyttelsesloven vedr. om hunde skal i
snor (REF: Ifølge Naturbeskyttelsesloven §22, skal hunde føres i snor mellem 1/4 - 30/9 på
Strandbredder og andre kyststrækninger)
f. Rådyr
John har fået en henvendelse fra en grundejer. Denne synes, at der skal lægges en plan for
regulering eftersom bestanden øges i antal, og muligvis i fremtiden ikke vil kunne finde
føde nok her på Enø.
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Emnet har været debatteret meget indgående på to nylige generalforsamlinger, hvor
kyndige på området ikke var enige i behovet for en regulering. Bl.a. blev der givet udtryk
for, at rådyrene vil migrere (fx til Gavnø eller fastlandet), hvis de ikke kan finde føde nok
her.
Det Grønne Udvalg er enstemmigt enige om, at vi nyder rådyrene. Hvis der på et
tidspunkt kommer indikationer på, at rådyrene ikke får nok føde, skranter, eller bliver
syge, så kan vi undersøge om der er behov for en regulering. Det vil skulle undersøges
med myndighederne, hvordan en evt. jagt overhovedet skal kunne foregå i et bebygget
område.
Grundejeren kan evt. opfordres til at fremsætte et forslag til generalforsamlingen, med en
konkret handleplan.
4. Kan vi evt. medvirke til en mere grøn profil i de andre grundejerforeninger?
Fra sidst: Birgitte har snakket med Simon om drøftelse i Fællesudvalget.
Susanne har ikke taget kontakt Simon endnu, mhp. om vi kunne sende vores Kommissorium
til Fællesudvalget til inspiration. Gør det snarest.
5. Status Insekthotel
Susanne er tovholder – når der bliver overskud
6. Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1 v/ Lise-Lotte
a. Lise-Lotte planlægger indkøb af æbletræer, støttepæle, vand poser, flis/ grus og
indhegning om træerne mht. rådyrene. Gerne store træer, så de ser ud af noget og
rådyrene ikke kan nå kronen.
b. Lise-Lotte udsender invitation til aktivitetsdag 9/10 10.00 mhp. beplantning snarest, så
datoen kommer ud i god tid.
7. Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Birgitte samt Lise-Lotte
John sender filen til Lise-Lotte.
8. Rotter
Fra sidst: Der er observeret rotter flere steder i området. Mangler der information om at man
skal holde øje, og hvor man skal henvende sig? John laver evt. et oplæg til hjemmesiden.
Næstved kommune har en meget fin og pædagogisk hjemmeside vedr. rotter. (REF: Der
henvises allerede dertil under fanen LINKS på https://reedtzholm.dk/links/)
9. Dato for næste møde tirsdag den 28/6 kl. 14.00 hos Lise-Lotte
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