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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 3/2019 hos Ib den 30. april.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Charlote 
Rosenblad Ralund (CRR), Dan Koch (DK), Lisbeth Müller (LM), og Ib Johnsen (IJ; referent).

De franske vafer huskedes og blev rost, Ib rødmede. 

I. Referat
OK

II. Sommermødet 30. juni 2019
Mødet fnder sted på bådeklubben Ege, Kystvejen 45A, 4600 Køge. Vi mødes kl. 113 0 i strålende humør og 
med stor appett og tørst. HP sørger for forplejningen.
 
III. ’Mere natur på grønne arealer nær campus, industri, lagerhaller m.v.’
Susanne Petersen havde fremsat et forslag om udspil tl EEK om at fremme naturindholdet på grønne 
arealer nær større bebyggelser – som ofest er der nu tale om monotone græsmåter uden blomster af 
nogen art. Alle bakkede op om dete glimrende forslag, og vi vil henvende os tl EEK om dete. Ib har 
undersøgt sagen, og et forslag kunne ganske enkelt være udlægning af ca 10 cm fnt grus på råjorden, tlså 
med ca dobbelt så meget græsfrø som frø fra lave vilde planter som bellis, kløver-arter (gule, røde og 
hvide), violer, snerre-arter, humlesneglebælg, de små storkenæb, hejrenæb, håret høgeurt m.m. Efer 
etablering af dete blandede dække slås det i ca 10 cm højde med passende mellemrum. Desuden bør der 
plantes spredte træer/buske som tjørn, alm. hæg, vildæble, ene, benved og korsved. Undgå vanding og 
gødskning.

IV. Årsmødet 14. november 2019
 Hermed godkendelse af vores generalforsamling samt foredrag, der er åbent for alle i kantnen i Borup 
Kulturhus den 14. november 2019 i tdsrummet kl. 19300-22300.
For afale om adgang og praktske forhold, skal servicepersonale Henrik Ø. Sølling kontaktes senest 14 dage 
før via tlf.3  0 70 65 01.
Kim Greiner holder følgende foredrag inden mødet om Landbohøjskolens have, og det får han 1800 kr. for.
Landbohøjskolens Have. Kulturelt, historisk og botanisk billedforedrag. Landbohøjskolens Have er anlagt i 
1858 og er en del af det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet.  Haven har 
omkring 7.000 forskellige planter, der bruges tl undervisningen i botanik og havebrugsfag.  I foredraget 
fortælles lidt af Landbohøjskolens historie og ellers fortælles og vises billeder af årets gang i den smukke 
gamle have. Undervejs bliver der fortalt anekdoter om statuer og de historiske bygninger og ikke mindst 
om de spændende træer og buske.
Ib kontakter H.Ø. Sølling 14 dage før mødet.

V. Erstatningsvandhuller på Svenstrup. 
BM og HP havde besigtget med Claus Løvendahl og Birte Hvarregaard (BM). Sagen kører, men intet nyt 
endnu om sagen, der håndteres af BM

VI. Hans Møllers have i Borup 
Ib havde besøgt haven på Hovedgaden 10A den 27 marts 2019. Følgende udtalelse modtoges med tak af 
Hans Møller tl videre foranstaltning3
Udtalelse om haven på adressen Hovedgaden 10A i Borup (4140).
Haven er en gammel (fra 1911) og stor (ca. 5000 m2) villahave, der har parkagtg karakter og drives 
naturvenligt, bl.a. anvendes ingen pestcider. Den er præget af mange ældre træer og buske, en græsplæne
med en del prydblomster, bregner, mos og selvsåede vilde planter, en smuk, høj og velholdt bøgehæk langs
en stor del af skellet, grupper af frugtræer og spredte staudebede. Der er en mindre køkkenhave omgivet 
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af buske. Endvidere løber et formentligt oprindeligt markstendige langs havens syd-skel. Havens åbne 
arealer slås efer behov. 
Af træer fndes bl.a. eg med vedbend-’frakke’, bøg (bl.a. i en gruppe nær havens SV hjørne), elm, valnød, 
ægte kastanje, robinie og fyr; buskene er mest hassel og Rhododendron sp. 
Der forekommer en del vilde planter i haven, og ved besigtgelsen den 27. marts 2019 fandtes således3 hvid 
og gul anemone, alm. guldstjerne, mark-frytle, marts-viol, skov-viol, dansk ingefær, fadkravet kodriver og 
vorterod; desuden strudsevinge, Scilla spp., Dorthealilje, vintergæk og erants; mosserne var især alm. 
kransemos (R. squarrosus) og næbmosset Oxyrrhynchium swartzii). Denne liste fra det tdligste forår er 
naturligvis blot en indikaton af, at der er en stor planteartsvariaton i haven. 
Fuglelivet er også meget lovende, og den 27. marts 2019 hørtes og sås3 sangdrossel, gransanger, musvit, 
tyrkerdue, ringdue, bogfnke, solsort, skovspurv, rødhals og grønirisk. Fuglene har gode muligheder for 
redebygning i bøgehækken. Ejerne har set egern og pindsvin i haven.
Konklusion3 Haven vurderes at være af stor betydning for Borups dyre- og planteliv, og bidrager dermed 
væsentligt tl gode naturoplevelser i bymidten. Dete kommer alle byens borgere tl gode. Delvis 
nedlæggelse og eventuel opsplitning af haven vil skade dens nuværende naturgavnlige funkton i 
byrummet.

VII. Næste møde (4/19)
Mandag 17 juni kl. 19 hos Ib

VIII. Eventuelt
1. CRR holder botanisk ekskursion tl Bagholt Mose på De vilde Blomsters dag, søndag den 16. juni. kl. 10-?
2 BM3 Opfølgning på den meget vellykkede afaldsindsamling 2019. En privat indsamler har henvendt sig, 
og vil nu modtage DN-logo-sække, så vedkommende kan fortsæte sin indsats på Københavnsvej i Køge. 
Lars Olaf Andersen, Lyngbækvej 4, 28608201, har også ytret ønske om at bistå med indsatesen på FB og 
Podio. Ib kontakter L.O Andersen.
 . Borgring og Glentehøj fredningsarbejdet er nu sat i bero. Borgring søger i stedet om UNESCO Verdensarv 
status sammen med de øvrige ringborge fra Harald Blåtands td. 
4. LM er aktv på genbrugssiden i Køge Kommune og bakker i øvrigt op om ideen med ofentlige askebægre 
på strategiske steder. Det forlyder, at Det Grønne Hus har engangsaskebægre,
5. Ris oplyste, at Vandrådet har møde den 6. maj kl 16. HP deltager i stedet for RiS.
6. BM er nu lokalebestller på lige fod med Ib.
7. BM er vor repræsentant i Naturrådet, aføsningen af Agenda 21 udvalget. Niels Rolskov er formand.

Ref.: Ib, 6. maj 2019


