
Referat af DN Køges bestyrelsesmøde hos Ib den 26. april 2017.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Dan Koch (DK), Birgit Mindegaard 
(BM), Mette Henriksen (MH), Erling Fundal (EF) og Ib Johnsen (IJ; referent).

Mødestart kl. 20 efter HP’s anmodning.

1. Referat. OK
2. Kystsikring. HP havde haft kontakt med Jens Gade i Solrød og enedes om at 

koordinere holdningerne mht. kystsikring ved Staunings Ø og Ølsemagle 
Revle. Der aftales møde herom, når der foreligger nyt i sagen. Søren Mygind 
fra DOF inddrages.

3. Vandrådet. Punkt udsat til efter mødet den 6. maj 17 i Vejle, hvor Richardt 
(RiS) deltager.

4. Affaldsindsamling 2 april. Tilfredshed med den opfølgende pressedækning 
og præcisering af, at succeskriteriet er mindre affald fra år til år. I 17 var 
mængderne mindre end i 16.

5. Vejvedligeholdelse i Regnemark. HP havde kontaktet Berit Jacobsen, ETK, 
der havde fået bekræftet af Hartington (hendes chef i ETK), at man ville 
efterkomme DN’s ønske om ikke at skrabe de bevoksede grøftekanter 
fremover. Spørgsmålet om vigepladser blev dog ikke adresseret.

6. Corona-udvidelse. Kommunen havde på grundlag af MH’s materiale m.m. 
kontaktet fredningsnævnet, der spillede bolden tilbage til kommunen. 
Kommunen tager fat på sagen og der er tilsyneladende allerede sket 
forbedringer i området – skilte er blevet flyttet.

7. Besigtigelse af Skovbo Golfbane. Dato aftalt: 14 juni kl. 11 ved klubhuset.
8. Høslæt-lav. EF, Susanne Petersen (SP) og MH koordinerer dette. EF havde 

kontaktet Bjarne Svendsen og fået accept af, at ETK ikke slår et område af 
250 m længde, som overlades til lavet. Efter en botanisk registrering af Hans 
Hinke slås derefter dette stykke med le. Dette er planlagt til 8. juli 17. EF 
kontakter Nick Leyssac i DN, og HP/EF fremsender en tekst herom til 
publicering.

9. Glentehøj. Adgangsforhold aktualiseret af nogle gæster, der var blevet afvist. 
Men der er ikke offentlig adgang til området iht. kendelsen. Til gengæld 
skriver HP et indlæg til pressen, hvor han præciserer adgangsreglerne til 
offentlige stiftelser som Vallø. En jæger havde udvist truende adfærd overfor 
anemoneplukkere i deres gode ret.

10.Ture.
1. 11 juni kl. 19:30-ca. 22: Fuglestemmeekskursion til Tangmoseskoven 

(IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. HP 
annoncerer lokalt. IJ lægger den på FB.

2. 12 august kl. 11-16: Bustur rundt i Køge Kommune. (Marie Holst og 
IJ); er lagt på hjemmesiden og kommer i Natur og Miljø. IJ 
annoncerer lokalt og lægger på FB.

3. 23 september: Svampetur (IJ). Ekskursion til Bastebjerg Skov; 
mødested: Borup Station. Ib annoncerer alle steder.

4. 28 september kl. 19-21: Mosser og laver – naturens sladrehanke 
(foredrag ved IJ). Ejby Medborgerhus. Ib annoncerer alle steder.

11.Eventuelt.
1. EF: Bjørneklobekæmpelse nytter. EF havde haft en succesoplevelse 

ved Dyndet, og vil på den baggrundmed HP gå i rette med 


