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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 5/2019 hos Ib den 7. august.

Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Charlote 
Rosenblad Ralund (CRR), Alexander Villao (AV), Lisbeth Müller (LM), Susanne Petersen (SP), og Ib Johnsen 
(IJ; referent).
Afud fra: Dan Koch (DK) og Erling Fundal (EF),

CRR var nu blot ca 14 dage fra hjemmefødslen af deres 2. dater. IJ glemte de franske vafer igen-igen; de 
forblev i køkkenet. Sorry!
 
I. Referat
OK; opfølgning: 
a) RiS/BM havde endnu ikke fået svar fra Kåre Schultz vedrørende de oprindelige vilkår for 
materialetlførslen og krav om vandudskifning på Søndre Strand; de følger op på sagen.
b) BM havde kontaktet Tove Skrumsager, der var positv overfor ideen om at lave råstofunken tl en mere 
permanent løsning for digesvalerne. DN ville i givet fald følge op med presseomtale mv.
c) RiS havde kontaktet dyreholderen på folden på Søndre Strand, og Berit Jacobsen (BJ) vil gerne foreslå 
hende (Josephine Henriksen) at sæte får ud i folden allerede pr 1 september. Vi har modsat os dete 
tdligere, men som treårig forsøgsordning kan vi anbefale 1 september. Dete har IJ allerede meddelt BJ 
som svar på en mail den 6 august. Det støtede bestyrelsen.

II. Håndtering af græsarealer af hhv ETK og OKNygaard
To læserbreve om dete er trykt tdligere i Dagbladet (Ole Andersen og Bent Ramsnæs), hvoraf HP har 
besvaret det første. Flere fejl og misforståelser i læserbrevene, hvorfor bestyrelsen ikke foretager sig 
yderligere. HP undersøger, om OKNygaard, der slår vejkanterne uden for bygrænserne i Køge Kommune, 
følger de retningslinjer, som vi har afalt med ETK på vort årlige møde. HP spørger, om ikke OKNygaard 
skulle deltage i vort årlige møde med ETK. IJ understregede, at en justering af slåtdspunkt tl før 16 maj bør 
drøfes. Formålet er jo at holde de høje planter i ave, herunder især draphavre og vild kørvel.

III. Grav en sø – red en frø!
HP redegjorde for projektet, der forløber planmæssigt og tegner tl at blive en succes. Ca 10 vandhuller 
forventes etableret i år. Malene Wilhjelm i Køge Kommune har givet de nødvendige landzonetlladelser. 
CRR beklagede, at det ikke klart fremgik af tlladelserne, at udsætning af fsk og krebs, andeopdræt og 
skyggende beplantning ikke må fnde sted. Bestyrelsen drøfede på CRR’s foranledning spørgsmålet om 
hældningen af søbredderne. Det er OK og ønskeligt, at hældningen bliver mindre end 1:5. Etableringen af 
hullerne følger de gængse forskrifer, som bestyrelsen er bekendt med. HP undersøger, om vilkårene i 
tlladelserne kan præciseres, jvf. ovenstående.

IV. Dialog med Vallø Sti.
Bestyrelsens dialog med Vallø Stf har tl tder været anstrengt. Det er dog klart, at vi ønsker et konstruktvt
samarbejde bl.a. om vejføringen på Stevns, naturplejen på Søndre Strand og markfrbenet på Glentehøj. HP 
og BM deltager i møde 8 september på Vallø om vejføringen på Stevns. Bestyrelsen anerkender behovet for
en vej, men jo mindre naturødelæggelse den afstedkommer, jo bedre. Ingen af de to vejføringsforslag, der 
er i spil nu, er uden skadelig efekt på naturen. Mht markfrbenet har IJ haf kontakt tl Miljøstyrelsen ved 
kontorchef Mogens Jepsen, Miljøstyrelsen Sjælland i Slagelse, og han vil i henhold tl afale med Vallø Stf 
og Søren Boas foranledige foretaget en besigtgelse af Glentehøj og omgivelser snarest muligt, antagelig 
foråret 2020. IJ følger op på dete.

V. Affaldsindsamling
BM havde haf kontakt med Ellen Thorhauge, Neto i Køge, og de vil gerne deltage i et samarbejde med DN-
Køge om afaldsindsamling. Dete støtede bestyrelsen varmt, og HP/BM vil sikre, at Neto modtager de 100
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snappere, som HP har skafet med ankomst ultmo august. Neto står for presseomtale og omtaler DN som 
samarbejdspartner.

VI. Eventuelt
1. BM: Henvendelse om erstatningsnatur. DN-Hillerød ved Ulrik Ravnborg havde henvendt sig om vort 
samarbejde med Køge Sygehus om erstatningsnatur. BM kunne berete, at erstatningsmosen skulle have 
været etableret 2017 (!), men pga kommunale betænkeligheder i småtngsafdelingen (ifølge Anja 
Eberhardt, Køge kommune) er sagen endnu i bero. BM mente dog, at vort samspil var positvt, og at vi 
havde fået tlsagn om mere erstatningsnatur end forventet. BM har svaret DN-Hillerød.
2. LM: Køge vandværk og erstatningsskov. LM kontakter Ana Eberhardt og HOFOR i sagen og vender tlbage 
tl bestyrelsen om sagen.
3. BM orienterede om Margrethesten. Sten går fra Højelse tl Assendrup og opkaldt efer skt. Margrethe. 
Den var 2016 i fn stand, men trænger tl fortsat vedligeholdelse. Den er én de få fne vandremuligheder i 
det åbne land på denne egn. BM uddelegerer det videre arbejde med sagen

VII. Næste møde: 11 september 2019 kl 19 hos Ib

Ref.: Ib, 9. august 2019


