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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 2/2019 hos Ib den 20. marts.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Charlote 
Rosenblad Ralund (CRR), Susanne Petersen (SP), Dan Koch (DK), Lisbeth Müller (LM), Alexander Villao (AV) 
og Ib Johnsen (IJ; referent).
Gæst: Thomas Eriksen (TE) fra DN’s sekretariat (punkt 1)
Et møde uden franske vaferr Sorrr. Ellers manglede vi ikke noget; HP sørger godt for os.
Kl. 19:15 gik vi i gang med afsæt i den af HP udsendte dagsorden.

I. Informaton om brug af Podio
TE gennemgik Podio hjemmesiden og dens velsignelser, og vi beslutede fremover at benrte Podio mere 
effektivt. Der uddeltes en vejledning til alle. Stor tak til TE for krndig vejledning 

II. Referat
OK, med de af RiS foreslåede mindre retelser. (Indledning: møde ændres til bestrrelsesmøde; punkt VIII: er
ændres til der)

III. Afaldsindsamling 31. marts 2019
BM orienterede: 28 grupper havde meldt sig, hvilket er rekord. BM har modtaget snappere; og IJ fk   
snappere til låns til Ladagerindsamlingen. BM laver pressemeddelelse om forløbet og sæter DN’s aktivitet i 
relation til projekt ’Ren Br’. 

IV. Møde 7. marts 2019 ETK – DN-Køge
Berit Jacobsen havde skrevet referat, som er udsendt til alle. Vi drøøede nærmere kæmpe-bjørneklo 
bekæmpelsen, hvor der var et vist fodslag mellem landbrug og DN mht. vigtigheden af at prioritere 
bekæmpelsen opstrøms langs grøøer og vandløb. HP understregede endvidere, at forbuddet mod 
pesticidanvendelse på kommunale arealer bør formidles mere effektivt.

V. Mødeplanlægning
Sommermødet fastlagdes til søndag  0. juni, RiS og Mete Henriksen udpegedes som tovholdere. 
Årsmødet fastlagdes tentativt til 1 . november i Kulturhuset (=kommunisthuset) i Køge; Erling Fundal 
spørges (HP) om hans forslag om henlæggelse af mødet til Borup Kulturhus i stedet. Foredragsholdere 
kunne være: Poul Olin (natsværmere); Kim Greiner (rejser, naturfredning); Birgite B. Ingrisch: 
Fredningssagen om Borgring og Glentehøj.
Næste møde: Tirsdag  0. april kl. 19 hos IJ.

VI. Eventuelt
1. Birte Hvarregaard og HP laver pressemeddelelse om muligheder for vandhulsetablering hos lodsejere.
2. HP kontakter Collet, Gl. Køgegård om Vasebækvej-vandhullets oprensning, på anmodning af LM.
 . Erstatning for 2 §  vandhuller ved CP Kelcko. Disse huller er bevilget sløjfet, og erstatningen skulle være 
et vådområde (?) i Svenstrup Skovene. HP og BM besigtiger stederne med Claus Løvendahl og Birte 
Hvarregaard. CRR manede til besindighed; der er risiko for netotab af naturværdier. Vi afventer resultatet 
af besigtigelsen. 
 . IJ og måske også Erling Fundal afægger Hans Møller, der ejer en parkagtig have på 5000 kvadratmeter i 
Borup, et uforpligtende besøg 27. marts. Hans Møller ønsker at bevare haven som den er, fremover.
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