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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 4/2019 hos Ib den 17. juni.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Charlote 
Rosenblad Ralund (CRR), Dan Koch (DK), Lisbeth Müller (LM), Susanne Petersen (SP), Erling Fundal (EF), Lars
Olaf Andersen (LOA; under punkt III) og Ib Johnsen (IJ; referent).

I dag kun kolde øl og snacks ved HP. Meget varmt!

I. Referat
OK

II. Sommermødet 30. juni 2019
Mødet fnder sted på bådeklubben Ege, Kystvejen 45A, 4600 Køge. Vi mødes kl. 113 0 tl roastbeef og 
kartofelsalat mm. HP tovholder.
 
III. IT assistance tl Ib
Lars Olaf Andersen fra Køge havde venligst tlbudt at indgå i et samarbejde med Ib om hjemmesiden og FB- 
opslag. Dete er nu så småt i gang, og LOA har lagt referaterne fra vore bestyrelsesmøder under Nyheder på
hjemmesiden. Sophie Lundbæk fra DN’s sekretariat har kontaktet LOA, og LOA bliver ny administrator på FB
siden.
LOA data3 Lxxxxxxxxx

Nanna G. Vossen vil vende tlbage tl os, når det kan passe med hendes arbejde og hjemmeliv. Nanna 
pendler pt tl Odense dagligt.

IV. Orkideerne på Søndre Strand.
Efer en lang diskussion blev konklusionerne3 Bestanden af ringpletet gøgeurt er gået dramatsk tlbage 
(5000 tl  80); årsagen er ringe vandudskifning, og DN ønsker etableret ca 4 kanaler, der løbende holdes 
åbne, så vandet kan løbe ud og ind mellem ferskeng, strandeng og havstok. Josefne og Hans er to 
personer, der sørger for græsningen i området, og vil gerne supplere med fåregræsning sidst på sæsonen. 
RiS checker med Kåre Schultz, om det er OK at fåregræsse pr/efer ultmo september. CRR ønsker at vi 
aflarer, om der i det oprindelige projekt Køge Kyst var stllet betngelser om vandudskifningen. Vi 
anmoder RiS/BM at gøre dete. 

V. Storkerede opsat. 
På cirkuspladsen ved Søndre Strand er opsat en storkerede, og nu også tårnfalkekasse samt stærekasser. 
De kommer ikke indbyrdes i karambolage. Spændende at følge.

VI. Frøsøer.
Stor succes med ansøgninger tl Køge Kommune om tlskud tl anlæg af vandhuller tl padder; der var 
indkommet 26 stk, hvoraf formentlig de 12 kan imødekommes og forventes etableret 2019. Birte 
Hvarregaard og HP havde samarbejdet om dete. Godt gået!

VII. Næste møde (5/19)
Onsdag 7 august kl. 19 hos Ib

VIII. Eventuelt
1. HP havde anskafet hapsere tl skod mm for 5000 kr over puljen via DN.
2. Jan Pedersen fra DN’s sekretariat havde uden om DN Køge klaget tl Køge Kommune over en mulig §  
opdyrkningssag ved Billesborg. Vi ønsker fremover at inddrages før sådanne direkte kontakter tl vore 
samarbejdspartnere i Kommunen.
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 . BM har kontakt via Kirsten Larsen, ’Ren Fornøjelse’, der etablerer et samarbejde mellem 14 grupper, der 
hver får  000 kr at arbejde med. BM deltager i møde 2 8 august. IJ foreslog at så tl lyd for fere enkle 
indsamlingssteder med kommunale poser/sække, samt fremme af lommeaskebægeruddeling.
4. DK samler afald ind ved Ringen. Fin indsats med bekymrende islæt at afaldstyper.
5. BM3 Digesvaler på sandbunker nær stranden; BM forsøger dialog med folkene bag, så svalerne kan 
overleve.

Ref.: Ib, 20. juni 2019


