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Referat af DN Køges bestyrelsesmøde 6/2019 hos Ib den 11. september. 
 
Deltagere: Henrik Petersen (HP; formand), Birgit Mindegaard (BM), Richardt Sonnichsen (RiS), Dan Koch 
(DK), Erling Fundal (EF), Lisbeth Müller (LM), Susanne Petersen (SP), og Ib Johnsen (IJ; referent). 
Afbud fra: Charlotte Rosenblad Ralund (CRR) og Alexander Villao (AV).  
 
Vi ønskede alle CRR og hendes mand stort tillykke med den lille ny Vilde, der lod sig føde i vort  solsystem på 
vor smukke blå planet den 5 september 2019. Dejligt, at alt er gået godt.  
  
I. Referat 
OK; opfølgning:  
a) BM, Kåre Schultz og Lene Jensen (Køge Bugt) holder møde 30 september kl 10 om de kontraktmæssige 
fysiske forhold, herunder vandudskiftningen, på Sdr. Strand, i forhold til de eksisterende forhold.  
b) BM havde ikke fået svar fra Tove Skrumsager angående en mere permanent ordning for digesvalerne.  
c) Der er ikke sat får ud på Sdr. Strand, men området græsses p.t. af 20 køer og kalve. Fint! 
 
II. Formandsskiftet i DN-Køge 
BM, som en samlet bestyrelse foreslår som afløser for HP, der ønsker at træde tilbage efter årsmødet 14 
november 2019, havde udfærdiget et papir med ønsker og forslag for bestyrelsesarbejdet fremadrettet:  
 
Struktur fremover: 
Møderne – identisk med nu, dog med inddragelse af evt sager fra Podio 
Mellem møderne – fordeling af opgaver/ansvarsområder 
Hvordan og hvem: 
Enkelte personer 
Grupper 
Ad hoc 
Opgaver – områder: 
Formandens opgaver: 
Svare på mails – eller sende dem videre til relevante eksperter i bestyrelsen/sekretariatet 
Kommunikation udadtil – presse, myndigheder mv. 
Hurtig gennemgang af alle sager i Podio. 
 

Bestyrelsens opgaver – områder til fordeling: ANSVARLIG 

Vandløbsråd ? 

Grundvandsråd ? 
Naturråd BM 

 Naturstrategi BM 

 Naturkommune BM 

Affaldsindsamling/forebyggelse ?? 

Høstmarked SP, LM 
Vandhuller – lav en sø HP 

Vilde bier DK 
Podiosager – (skal gennemgås mellem møderne):  

 Naturbeskyttelse ? 

 Fredninger/vedligeholdelse af eksisterende ? 

 Landzonetilladelser ? 

 Miljøgodkendelser BM 
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 Kommuneplaner. Tillæg til eksisterende ? 

Ture i kommunen ? 

FB + hjemmeside IJ + Olaf 
Invasive planter, herunder kæmpe-bjørneklo EF 

Evt.  
 
Hjælpeværktøjer: 
For at sikre, at alle kan finde status på sagerne skal vi anvende Podio. 

 i sagsbehandlingen 

 Mails besvares via Podio eller mail-koege@dn.dk 

 Referater placeres på Podio – og på hjemmesiden – til evt. eksterne interessenter. 
Hvis der er sager inden for jeres ansvarsområder (uden for Podio regi) – som I synes skal behandles på 
mødet, send et kort oplæg før mødet, så alle kan være forberedte og dermed bedre indgå i debat eller 
lettere træffe beslutninger uden at møderne trækker i langdrag.  
 
Der var stor tilslutning til BM’s initiativ. Alle bedes overveje deres ansvarsområder og give BM 
tilbagemelding. BM tilbød hjælp med Podio brugen, og IJ henviste til vejledningen, som Thomas Eriksen gav 
os i forindelse med sin gennemgang af Podio for os. 
 
III. Håndtering af græsarealer af hhv ETK og OKNygaard 
HP havde kontaktet Berit Jacobsen, og der arbejdes med at afholde møde 27 eller 28 november 2019 med 
deltagelse af Berit Jacobsen, OKNygaard, HP, BM og IJ.  
 
IV. Dialog med Vallø Stift. 
Der afholdes møde 17 september 2019 om forberedelserne til den nye vej på Stevns. Vallø Stift havde 
stillet et nyt sydligt forslag til linjeføring, som var mere acceptabelt for DN end de to tidligere eksisterende 
forslag. DN ønsker dog fortsat fremme af mere miljøvenlige løsninger end øget vejtrafik.  
EF sender en e-mail til Vallø Stift om høslæt/græsning ved Borup. 
Vallø Stift er åben over for dialog om naturplejen på Sdr. Strand.  
 
V. Erstatningsnatur i Ringsbjerg. 
KLAR og Køge Kommune vil etablere 8 ha erstatningsnatur i Ringsbjerg. LM vil besigtige området og se, om 
arbejdet afventer, er påbegyndt eller afsluttet. Henrik Bringsøe har ytret interesse for at følge sagen og 
tilskrevet Birger Niemann direkte med kopi til LM. 
 
VI. Grav en sø – red en frø! 
HP fortalte, at 10 vandhuller etableres, og det sker med de klausuler, som CRR påpegede sidst. Fremover vil 
disse fremgå af godkendelserne. 
 
VII. Køge går i front for klimaet 
Denne indsats har betydet to nye ansatte i Det grønne Hus, herunder Jacob Skjødt Nielsen, som vi bør 
samarbejde med, bl.a. om skovrejsning/træplantning. 
 
VIII. Høstmarked søndag 6 oktober 2019 
SP og LM er tovholdere for DN Køge den 6 oktober. Telt og stole er lejet. Thomas Neumann i sekretariatet 
er kontaktet. Ideer: Naturens ambulance med dyr mm., vandhulsprojektet, Fremtidens Natur i nyt oplag, 
fremme af økologi mv. De, der kan, bedes bidrage på dagen. 
 
VIII. Eventuelt 
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1. BM: ca. 100 Netto tilknyttede personer iført gule veste og med snappere havde udført et forbilledligt 
oprydningsarbejde over for skod. Ellen Thorhauge, Netto i Køge, og BM står for presseomtale og omtaler 
DN som samarbejdspartner. Vi så fine fotos af begivenheden. 
2. IJ: Havde besøgt Regnemarkværket og høres i den videre naturvenlige planlægning på vandværkets 
område i anledning af en ombygning af værket. 20% af Københavns drikkevand kommer herfra. 
3. Efterårets REP møde. Det besluttedes, at BM og RiS repræsenterer DN Køge på mødet.  
4. Årsmødet i DN Køge. Vi mødes kl 18 foran Borup Kulturhus for at gøre klar til foredrag og møde. IJ og EF 
har nøgle. Mødet afholdes i den gamle kantine på 2. sal. 
RiS og BM tilbød at hente IJ i Store Ladager. Tak! 
 
VII. Næste møde: onsdag 23 oktober 7/2019  kl 19 hos Ib 
 
 

Ref.: Ib, 14. september 2019 


