Grønt Råd
På mødet deltog
Afbud fra:

Referat fra møde d. 1. marts 2016
Michael Kristensen, Bjarne Kleis, Mogens Wedel-Heinen, Bodil Mørk, Palle
Kristensen, Nis Møller, Jens Wærum, Henrik Øster, Bjarne Manstrup
Jørgen Brøgger, Britta Knudsen, Charly Jensen

Gregers Beck er udtrådt af Grønt Råd. Ro- og Kajakklubben repræsenteres fremover af Charly Jensen.
Britta Knudsen er ligeledes udtrådt af Grønt Råd. Referat sendt til Sportsfiskerforeningen v. Jan Kølbæk.
Rettet oversigt over Grønt Råds medlemmer vedlægges referatet som bilag.
Referat:
1.

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser
Status for Besser Made v. Bjarne Manstrup
Naturstyrelsen er blevet bedt om at give en foreløbig vurdering af mulighederne for at føre
Sørendens udløb tilbage til Stavns Fjord. Der forventes svar ultimo april.
En nedsat arbejdsgruppe ser på muligheder for at etablere forsinkelsesbassiner, mindre
vådområder, frilægning af rørlagte vandløbsstrækninger og andre anlæg, der kan nedbringe
den vandmængde, der når frem til udløb. I dialog med golfklubben undersøges om Sørenden
kan afskæres helt eller delvist, og der kan etableres et helt nyt vandløb over golfbanens
areal til østkysten.
Oprensning af Nordby Gadekær v. Bjarne Manstrup
Gadekæret er utæt og kræver en reparation. Det vurderes, om der er behov for en total
tørlægning, eller om utætheden er langs brinken, og man derfor kan nøjes med en delvis
tømning.

3.

Indkomne punkter til dagsordenen

3.1

Orientering om Naturkvalitetsplan v. Bjarne Manstrup
Orienteringen tog udgangspunkt i et notat udleveret på mødet. Dette vedlægges referatet.

3.2

Naturareal ved Pillemarksvej, aktivitetspark, forsinkelsesbassin v. Bertel Meilvang
Grønt Råd har på et tidligere møde fået en orientering om projektet.
Bertel kunne oplyse, at en meget stor del af projektet nu er gennemført. Der resterer
opsætning af div. motionsredskaber og klatrevæg, bro over bassinet og opsætning af
shelter/bålhytte. Der bliver sået græs, når temperaturen er til det.
Det er Samsø Spildevand A/S, der ejer bassinet og Samsø Kommune, der ejer det øvrige
areal. Der forventes ikke at blive store udgifter til at vedligeholde området.
Officiel indvielse d. 11. juni i forbindelse med Råvarefestivalen.

3.3

Orientering om Kommuneplan v. Bertel Meilvang
Bertel orienterede om rammerne for Kommuneplan og Planstrategi. Kommunen har særlig
fokus på de 3 områder: cirkulær økonomi, destinationsudvikling og naturkvalitetsplan.
Følg link og læs mere om Planstrategien: http://planer.samsoe.dk/dk/planstrategi/

Bertel opfordrede Grønt Råd til at medvirke i processen, der vil forløbe i hele 2016 med
offentliggørelse og høringsperiode i foråret 2017.
Hvis det skønnes relevant, kan der indkaldes til ekstraordinært møde i Grønt Råd.
4.

Aktiviteter siden sidste møde
Punktet blev slået sammen med punkt 5

5.

Bordet rundt
Mogens Wedel-Heinen: Intet nyt fra DOF
Bodil Mørk: Økomuseum Samsø er fusioneret med Moesgård Museum. Der vil i nær fremtid
blive stiftet en ny museumsforening. Kommende udstilling på museet bliver om vikinger.
Bodil oplyste på vegne af Roklubben, at klubbens lokale åbnes i forbindelse med kommende
Fjordfestival.
Palle Kristensen: Intet nyt fra rideklubberne.
Bjarne Klejs: Intet nyt fra Jagtforeningen
Henrik Øster: Intet nyt fra Landboforeningen
Jens Wærum: DN’s stigruppe har efter et møde med lodsejere besluttet en ny strategi. Der
vil blive forsøgt dannet en ny stigruppe under Grønt Råd med deltagelse af kommunen,
Landboforeningen, DN og Friluftsrådet.
Nis Møller: Foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor undersøger mulighed for at medvirke i
Fjordfestival med solcelledrevet bål. Foreningen optager meget gerne nye medlemmer. Der
afholdes generalforsamling d. 17. marts kl. 19.30.
Bjarne Manstrup henviste til Samsø Naturskoles netop udsendte Årsrapport for 2015.

6.

Eventuelt
Bjarne Klejs gjorde opmærksom på bygningsændringer i hangar på flyvepladsen, og at der
jævnligt er fly, der ikke overholder bestemmelserne i forbindelse med start.
Bemærk: Opdaterede datoer for Grønt Råds aktiviteter i 2016.
Ekskursion

d. 24. maj fra kl. 12.00 – 17.00.
Forslag til indhold: Bakken ”Dyret” ved Onsbjerg
Husmandsstedet ”Fredensdal”.

Ordinært møde d. 9. august kl. 15.30 – 17.30.
Ordinært møde d. 15. november kl. 15.30 – 17.30.

Naturafdelingen d. 2. februar, 2016
Bjarne Manstrup

