Referat 28. juni 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John, Birgitte og Susanne
Referent: Susanne
1. Den gode historie
En hel del grundejere lader områder i deres have være ”vild med vilje”
2. Prioritering af dagsorden
3. Gensidige forventninger - afstemning
Alle kan undersøge og indhente viden, alt det man vil.
Beslutninger træffes i fællesskab, og inden man giver udtryk for beslutninger/ meninger på
vegne af Det Grønne Udvalg.
4. Siden sidst
a. Henvendelse fra grundejer med ønske om senere høslæt på fællesarealerne
Grundejer har, fra medarbejder i Center for Plan og Miljø Næstved, fået anbefalet høslæt
efter 14/7 af hensyn til ynglefugle og frødannelse. Bestyrelsen har videresendt
henvendelsen til Susanne. Susanne deltog på bestyrelsesmødet 19/6, mhp. drøftelse af
spørgsmålet.
Michael Krogh, Center for Plan og Miljø, har på anmodning besigtiget strandengen 21/6
inden høslæt. Michael har efterfølgende fastholdt anbefalingen.
Der er dog også det synspunkt at græsset står højt og tæt flere steder, allerede midt i juni,
og måske kan kvæle hvad der måtte komme senere på sommeren.
Vi er i udgangspunktet glade for den aftale vi har med Christian. Christian er opmærksom
på at beskytte dyrelivet, i modsætning til den der slog tidligere, og det giver god mening at
græsset kan bruges som økologisk foder lokalt.
I følge den gældende kontrakt kan Christian slå græsset fra den 21/6, Christian slår
græsset uden betaling, mod at kunne anvende det til sin besætning. Kontrakten kan
opsiges inden 1/11 med virkning fra næste års høslæt.
Det aftales at Susanne kontakter Christian mhp. drøftelse af mulighederne, da
foderværdien falder hvis græsset slås senere. Susanne opfordrer grundejerne til at
fremsætte forslaget på næste generalforsamling.
b. Opfordring fra grundejer om at søge EU landbrugsstøtte
Susanne har undersøgt muligheden og går videre med dette. Der skal søges inden 28/9
2022. På bestyrelsesmødet 19/6 blev det godkendt, at anvende op til 3000,- på en
landbrugskonsulent.
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c. Lindetræet vanding v/ John og Susanne
Susanne vander
d. Infoskilte ved grusbunkerne v/Lise-Lotte
Forslag godkendt Lise-Lotte gør dem færdige
e. Badebrostige v/ Susanne
Ikke nået
g. Ordensreglement v/ Susanne
På Johns opfordring har Susanne undersøgt hvad der står i Naturbeskyttelsesloven vedr.
hunde: Ifølge §22, skal hunde føres i snor mellem 1/4 - 30/9 på Strandbredder og andre
kyststrækninger
5. Kan vi evt. medvirke til en mere grøn profil i de andre grundejerforeninger? v/ Susanne
Ikke nået
6. Status insekthotel v/ Susanne
Ikke nået
7. Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1 v/ Lise-Lotte
Lise-Lotte planlægger indkøb af æbletræer, støttepæle, vand poser, flis/ grus og indhegning
om træerne mht. rådyrene.
Vi har fået tilbud om barrodede træer til næste forår. Vi vælger at fastholde plantning til
efteråret. Dels har det været meget tørt i foråret de sidste år. Dels vil vi gerne have lidt store
træer, så de ser ud af noget og rådyrene ikke kan nå kronen.
Lise-Lotte udsender invitation til aktivitetsdag 9/10 10.00 mhp. beplantning snarest.
8. Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ John og Lise-Lotte
Lise-Lotte sender forslag til os
9. Dato for næste møde: Tirsdag den 9/8 kl. 13.00 hos Susanne
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