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Referat af møde nr. 1 – 2021. 

Mødet foregik i cyberspace med brug af Zoom. De virtuelle deltagere var: BM, RiS, CRR (efer 20), AV, KJ, SP
og IJ (efer 19:30 UPS!). Forfriskninger forevistes på monitoren. iillykke il CRR med forfremmelsen!

1. Godkendelse af referat af sidste møde. OK, med disse opfølgende bemærkninger:
a) SP og IJ kontakter Dorthe Andersen (DA), formand for Ejby Medborgerforening, senere i år for 

at følge op på sagen om grønne arealers naturvenlige drif. DA har allerede modtaget materiale
herom, svarende il det, der ilgik EiK.

b) KJ har endnu ikke opnået den ønskede akindsigt, men KJ følger sagen il dørs. KJ ønsker den 
oprindelige ansøgning samt den meddelte godkendelse. Der ser ud il at være tale om massive 
jordarbejder, formentlig mindst il grænsen for det illadte.

 

2. Glentehøj – nyt fra Miljøstyrelsen.
IJ fortalte om den beskedne fremdrif i denne uendelige sag. Sidste opus er en sproglig korrekion 
il Søren Rasmussen i Miljøstyrelsen: IJ havde fejlagigt skrevet ffasanopdrætf ved Glentehøj, mens 
der fakisk er tale om en fudsætningsvolieref. Dete indebærer dog sandsynligvis ikke et mindre 
pres på markfrbenbestanden. CRR spurgte il den videnskabelige dokumentaion for 
fasanpredaionen på markfrben. IJ svarede, at dokumentaionen ikke er entydig, hvorfor det 
fortsat er relevant at opgøre bestanden på Glentehøj.

3. Status på erstatningsnaturen i Ringsbjerg. – Evt. iur il området. 
Der planlægges møde og eferfølgende ekskursion il området om 1-2 måneder afængig af Sars-
CoV2. Deltagere: BM, CRR, SP og Henrik Bringsøe. BM kontakter sidstnævnte.

4. ISOBRO projekt. iilskud il frøblanding.
CRR er tovholder på dete projekt. Der købes frø for 7,5 KKr, som Andreas og CRR sørger for 
udsåning af ved Ellemarksskolen. EiK ferner græslaget og spreder frøene. Der ilstræbes god 
mediedækning med inddragelse af børn og lærere.

5. Præsteskoven i Herfølge.
BM havde meldt afud il møde med Boas, Niels Rolskov og Isaksson, for at undgå unødig 
indblanding fra DNfs side. Processen ser ud il at forløbe godt, idet Færch ser ud il ville købe 
skoven og drive den naturvenligt.

6. Velux fond ansøgninger – Afaldsindsamling.
a. Afaldsindsamlingen foregår d. 18.4.2021. LM og SP tovholdere.
b. LM havde fået 10 KKr af Veluxfonden il 50 gribetænger. 
c. SP og IJ afolder arrangement på naturens dag i og ved Spejderhyten i Ejby. IJ causerer om 

klimaproblemerne (hvad, hvorfor og hvad kan vi gøre?), mens DK, SP og LM laver akiviteter
omkring insektlivet – ikke mindst bierne.

7. Store badedag 31.1.2021 udskudt il 9. maj – Hop i havet.
Fællesmøde i Roklubben d. 7. januar 2021 kl 19.   Udskydes il 23. marts Havbiolog fra Roklubben 
– Erik Buck – har ilbudt at være ”ekspert” i forbindelse med udtalelser om det nære havs ilstand. 
Erik er uddannet som fysisk oceanograf. Har arbejdet med havforskning og anvendelsen af 
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observaioner i mere end 40 år. Er pt meget engageret i bæredygig udvikling af havet i FN og EU på
konsulentbasis.

8. Implementering af Stenrev i Køge bugt – Greve DN.
KJ og BM kontakter DN Greve bestyrelsen for at høre nærmere. Vi støter ideen.

9. Årets sidste REP-møde på zoom. Referat foreligger på DNfs hjemmeside.
Fremover vurderer vore bestyrelsesrepræsentanter, om der er sager, som har vor særlige 
interesse; derefer drøfer vi dem i bestyrelsen.

10. Status på indsigelsessag hvor der er blevet ansøgt il Miljøministeriet om direkte udledning af 
drænvand fra Jorddepot il Køge bugt. 
Intet nyt under solen, sige BM.

11. Status på ankesag om hegning inden for Strandbeskytelseslinjen ved Sundsvej - Anket il 
Kystdirektoratet d.19.8.2020.
Intet nyt under solen! BM følger op.

12. Prioriteringsliste – også il brug før kommunalvalget 2021 – Skal der evt. bytes om på rækkefølgen?
Alle ilslutede sig listen og den givne rækkefølge. Lad os fortsæte presset på de lokale poliikere: 
RV, Venstre, Konservaive, Socialdemokraiet.

13. Forslag fra Kurt om lokalt projekt der kan hjælpe haveejere il at få en mere insektvenlig have.
KJ ønsker hjælp il et sådant projekt, der kan simulere il en indsats i fest mulige haver. KJ ville 
søge om 50 KKr il dete, fra kilder som Grå Guld, diverse DN-midler etc. ianken er bl.a. at lade 
haveejere ilmelde sig et forum, hvor inspiraion kan rundsendes/videotransmiteres. Inspiraion 
kan hentes fra Vild med Vilje, Giffri Haver, publikaioner af Rasmus Ejrnæs og Michael Stoltze. 
iovholdere: KJ, IJ 

14. Input il Naturrådet fra NFK = Naturens Forkæmpere (DN, DOF og friidsfskerne).
Udover det udarbejdede input il rådet, blev det nævnt, at NAiURA2000 handleplaner og 
overvågningsrapporter skal gennemgås. Efer de uilfredssillende erfaringer med rådets 
arbejdsform i Køge gennemgik CRR de mere posiive oplevelser, hun kendte fra Fakse. Stefen 
Bagger Sørensen er nyansat biologi i Køge.

15. iure i 2021? Alle forslag er velkomne.
HP byder ind med sommerfugle -og fagermusetur.
IJ nævnte svampetur, bustur, klimadiskussionsafen, mos- og lavminikursus.
Vi må se iden an!

16. Udledningsilladelse il udledning af oppumpet grundvand fra SH4 (den gamle Halterman/chemetyl 
grund).
BM mener, at vilkårene er ilstrækkeligt hårde, så sagen ser fornufig ud. Kommunen vender ilbage
il BM.

17. Løbende opdatering af hjemmesiden – ansvarsfordeling.
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IJ beklagede den manglende indsats. Vi enedes om, at AV og IJ vil give arbejdet et løf. Lars Olaf 
Andersen har stadig ilbudt at være behjælpelig; tak for det!

18. Forårets møder.
Følgende datoer vedtoges: 2. marts; 22. april; 27. maj. Indil videre Zoom møder.

19. Forretningsgang ved myndighedskontakt/pressemeddelelser. 
Alle mente, at BM og andre akive har gjort en god og relevant indsats. Vigigt med hurige 
reakioner i fere sager.
 

20. Fund af kadaver i Valore mose.
BM kontakter Jan Pedersen i DNs sekretariat om sagen.

Ref: IJ, 10 januar 2021

Side 3 af 3


