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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 1/2019 hos Ib den 5. februar.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Charlote 
Rosenblad Ralund (CRR), Dan Koch (DK), Erling Fundal (EF), Lisbeth Müller (LM) og Ib Johnsen (IJ; referent).
Gæst: Birgite Bang Ingrisch (BBI), fredningsleder i DN (punkt 1)
Kaffe og småkager samt diserse faste og lydende lækkerier fra HP stod il rådighed. BM og RiS led af jeetlag 
fra deres hjeemrejese fra Thailand, hsilket dog ikke kunne mærkes. Særlig selkommen il Lisbeth, som deltog i
sit første møde i DN Køge og hasde medbragt to øl!
Kl. 19:15 gik si i gang med afsæt i den af HP udsendte dagsorden.

I. Fredning og fredningsrevision af arealer bl.a. omfatende Glentehøj og Borgring.
BBI gjeorde rede for fredningerne i området og historien bagsed. BBI’s sision sar at gennemføre en 
gennemgribende fredning af hele området omkring Borgring og Glentehøje. Rejesningen skulle ske i 
samarbejede med museumssektoren og Køge Kommune. Tanken sar, at udspillet kunne indgå i planerne om 
at sæte Borgring med omgiselser på UNESCO’s serdensarsliste. Hele fredningsområdet omfater arealer 
med hhs. biodisersitet, historie og landskab/geologi som hosedmål. Til brug for 
biodisersitetsdokumentaion sil der af Køge Kommune (Kåre Schultz, Køge Kommune, laser afale med Peer
Rasn, AmphiConsult) blise brugt 20 KKr på opgørelse af den nusærende markfrbenbestand på Glentehøje og
forslag il fremidig drif af området, så denne bilag IV art beskytes bedst muligt. BBI sil ilstræbe en 
konstrukis dialog med Vallø Sif, på hsis jeorder næsten hele fredningen skal pålægges. BBI sil drøfe sagen 
med museumssektoren og Køge Kommune før kontakten il Vallø Sif. BBI sil udarbejede et arbejedskort med
kort brødtekst. BBI næsnte en mulig større hurdle: Placeringen af en kommende ring 5 igennem en del af 
fredningsområdet. Bestyrelsen bedes afolde sig fra at omtale sagen, som si følger på sidelinjeen i første 
omgang.

II. Referat
Referat fra møde 6/2018 den 15. oktober: OK

III. Afaldsindsamling 31 marts 2019
BM er koordinator som idligere, og står for indsamling af data, oserblik oser kontaktpersoner og kontakt il
pressen. Ligeledes sikrer BM afale med ETK om afentning af sækkene efer indsamlingen. Tilmelding af 
hser enkelt indsamling sker på DN’s hjeemmeside, hsor der er link il den. LM sil lase en ny indsamling i 
Boholte området, og IJ kontakter oldermanden i Store Ladager om indsamlingen dér. BM sil undersøge, om 
de små skodbeholdere, der kendes fra idligere, kan få en renæssance ifm denne indsamling med temaet: 
Skod. 

IV. ’Det store Svigt’ af Kjeld Hansen
EF anbefalede bogen sarmt. Bogen rummer ros og ris il naturbeskytelsen, ros for fredningerne (som dog 
ikke er så talrige som omtalt af Miljeøstyrelsen), ris for den næsten konseksente mangel på opfølgning og de 
lidet konkrete deklaraioner. DN Køge kender dete: Regnemark Mose: Endnu ingen plejeeplan; Valore 
Mose: Plejeeplan, der skal i ny høring og måske derefer isærksætes (dog først efer 2019); Glentehøje og 
omgiselser: Fredning af ’landskabelige ksaliteter’ (nok mest for at hindre bebyggelser), men uden 
bestemmelser om offentlig adgang. Alle tre meget gamle fredninger.

V. Badebro i Kimmerslev Sø
HP og EF hasde særet inddraget i denne sag. Etableringen er problemfri og kræser ikke yderligere 
godkendelser. Træet, der benytes, sil sære ubehandlet.

VI. Vindmøller
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DN Køge fastholder støten il de molebaserede møller. Mht landbaserede møller henholder DN sig 
generelt il Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjeer. Se desuden dete papir: 
htps://akis.dn.dk/media/4790/poliik_placering_af_sindmoellero1.pdf
Iøsrigt: 90% af nusærende sindmøller skal sære afsiklet inden 2030; på land forsentes i hele Danmark blot 
at sære 1000o1400 møller i alt omkring 2030.

VII. Erstatningsnatur for areal ved Ellemarksskolen
HP glædede sig oser en ilfreds Henrik Bringsøe, idet det er fastslået, at der ikke må udsætes dyr af nogen 
art i den nye skos. CRR beklagede, at adgangsforhold for børn og andre ikke er sikret i form af sier mm. 

VIII. Naturstrategi
Stor ros for selse strategien, er rummer mange fne tanker og planer. Dessærre er der hserken mandskab 
eller midler il at gennemføre planen for nusærende, og de 800 KKr, der afsates ekstra il hele området 
2019 er fordelt jeæsnt oser Teknik og Miljeø. Det ønskede løf for naturen må sente. Vi kan dog glæde os oser
de 20 KKr, der er afsat i 2019 il markfrkbenopgørelsen på Glentehøje.

IX. Næste møde
Fastlagt il onsdag den 20. marts kl. 19 hos Ib.

X. Eventuelt
1. Nanna og IJ hasde talt om samarbejede om FB, hjeemmeside og nyhedsbrese. Nanna hasde 

haf kontakt il Thomas Eriksen og Sophie Lundbæk i DN. Der var stor tilfredshed med initiativet, som Nanna 
og IJ nu skal følge op på. 
1) Udsendelse af e-mail og nyhedsbrev til alle medlemmer i Køge Kommune, sidstnævnte ifm den løbende 
opdatering af hjemmesiden. Dette vil Thomas og IJ gerne sætte i værk - IJ har hjulpet med et par nyheds-
breve før.
2) De emner, som vi løbende kan lægge ud på FB var fx pt.: 
    Fedtemøjproblematikken på Køge strand; EF og RiS fremsender foto(s) og kort tekst til opslag.
    Linke til dagbladsartikler af interesse og til inspiration for alle
    Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne: OK, bortset fra CRR, der gerne vil være lidt inkognito.
    Vindmøllerne på molen i Køge havn, præsentation af DN's vindmøllepolitik. HP sender foto og tekst.
    Affaldsindsamling, fotos fra sidste år og opfordring; link til DN's hjemmeside (BM)
    Orkidétællingen: Fotos samt tekst - lidt senere på året (BM)
    Idé: Følg et konkret sted foto fra fikspunkt året rundt og kommentar (BM)
    Høstmarkedet - en stor succes - fortjener mere omtale (BM og RiS)
    Beretning fra Køges bestyrelse om rep-møders forløb og inspirationer derfra (BM)
    Kunstgræsbaner og den miljømæssige problemstilling (LM og EF)
    Laver og mosser, naturens sladrehanke (IJ)
3) Samme emner kan uddybes i nyhedsbrevene.
 
Tanken var, at de involverede sender brødtekst pr e-mail med fotos/videoer vedhæftet, til Nanna og IJ, som 
så vil lægge det ud på FB og nyhedsbreve, der fx kunne udkomme 4-6 gange årligt.

2. Thomas Eriksen vil orientere om brug af Podio ved næste møde. BM efterlyser mere effek-
tiv brug af Podio og vor mailboks; fx foreslår BM, at vi kan bruge Podio ifm forberedelse af vore møder og 
deltagelse i repræsentantskabet og derved opnå større indflydelse på møderne. BM vil organisere vor mail-
boks, idet de ca 1500 mails, der ligger pt slettes/arkiveres som forældede.

3. BM omtalte vandrådets seneste møde ang. bjørneklobekæmpelse nær vandløb. Risiko for 
yderligere spredning er stor ved dette, og et samarbejde med landbruget er ønskeligt.

4. Anja Eberhardt fra Køge Kommune opfordrer varmt DN Køge til at aktivere kogræsserlaug, 
og Køge Kommune vil betale for hegning af græsarealer til formålet. Relevant bl.a. i Regnemark Mose.

5. BM opfordrer til deltagelse i Katja Friis’ arbejdsgruppe for Høstmarkedet september 2019. 
LM udpegedes som vor repræsentant i 2019. Tak til Susanne for hendes indsats i forrige gruppe.

https://aktiv.dn.dk/media/4790/politik_placering_af_vindmoeller-1.pdf
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6. CRR gjorde opmærksom på de grønne råds betydning; HP var betænkelig og havde helst 
set en genoplivning af Agenda 21 udvalgene. DN Køge anmoder HP om at indtræde i det grønne råd. CRR 
talte varmt for inddragelse af embedsværket i arbejdet. 

7. CRR nævnte, at Vandrådsarbejdet startes op igen i september 2019. RiS og CRR vil følge 
op på dette.

8. IJ omtalte det årlige møde med ETK. Det er fastlagt til den 7. marts kl 16:15 på Rådhuset, 
mødelokale 3. Deltagere: HP, BM og IJ samt Berit Jacobsen et al. fra ETK.
 
 

Ref.: Ib, 9. februar 2019


