Referat 9. august 2022 - Det Grønne Udvalg - Reedtzholm

Deltagere: Lise-Lotte, John og Susanne
Referent: Susanne

1. Den gode historie
Vi har fået stige på bådebroen

Tak til Lars Grupe, og den nye bestyrelse i bådebrolauget

2. Prioritering af dagsorden
Nyt pkt. evt.
John foreslår afholdelse af naturtur 21/8 med start ved R1/ Enø Kystvej. Susanne udarbejder
invitation snarest muligt, og beder bestyrelsen udsende.
Der findes en App der viser §3 områder og oldtidsminder: §3 Natur app.
3. Opfølgning vedr. henvendelse fra grundejer med ønske om senere høslæt på fællesarealerne
Grundejeren/-ne har fået svar. Er opfordret til at stille forslaget på næste generalforsamling. Det
vil de gerne, men har opfølgende spørgsmål. Susanne kontakter grundejerne mhp. drøftelse.
4. Opfølgning vedr. opfordring fra grundejer om at søge EU landbrugsstøtte
Det viser sig at C får landbrugsstøtte for vores arealer. Dette er aftalt med den tidligere
bestyrelse. Susanne har en aftale med C om at mødes mhp. nærmere info. Følger op på dette.
Aftalen fremgår ikke af kontrakten vedr. høslæt, eller i det materiale den tidligere bestyrelse har
overleveret. Lise-Lotte/ Susanne drøfter dette med bestyrelsen.
5. Status Leve og ynglesteder til markfirben
Grusbunkerne ser lidt små ud og vi mangler de lovede kampesten. Susanne har rykket Michael
Krogh. Michael har planlagt: et stengærde af kampesten, ca. 20 -80 cm. Ca. 30 m langt og 3 m bred, og
placeret ca. 4 m fra vejen. Stenene lægges i 3 lag oven på hinanden. Det nederste lag lægges først og
næste lag lægges forskudt dvs. oven på mellemrummene fra første lag osv. Det er meget vigtigt at stenene
ligger stabilt, så de ikke vælter, hvis børn kravler på dem – stengærdet vil derfor få en pyramideform, hvor
det er bredest forneden og smallest for oven.

Infoskilte ved grusbunkerne er på vej v/Lise-Lotte
6. Status grønt område ved indkørsel til vores område/ R1
Lise-Lotte undersøger om træerne skal bestilles i forvejen.
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7. Plan for aktivitetsdag 9/10 10.00
Vi mødes søndag 25/9 mhp. planlægning
8. Status velkomstskrivelse til nye grundejere v/ Lise-Lotte
Lise-Lotte tilretter, sender til John og Susanne mhp. godkendelse og aftaler nærmere vedr.
udsendelse med bestyrelsen
9. Ordensreglement
Afsnit om naturen og de grønne områder gennemgået og drøftet.
10. Dato for næste møde: søndag den 25/9 16.30 hos Lise-Lotte
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