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Mødet blev afholdt på Arresøcenteret Auderød Byvej 4, 3300 Frederiksværk, med følgende fremmødte:
Erik B. Aksig, Jørgen Jacobsen, Helge Larsen, Birthe Baun, Jan Halaburt, Per Johansen, Kurt Klitten, Sven Schiller,
Leif Bitsch, Erik Larsson; Erik Frommelt, Anders Andersen, Pernille Christensen og Søren Kyed.
Der var tilsammen repræsentanter for 11 ud af 14 foreninger og 1 havde meldt afbud pga rejseaktivitet.
Erik B. Aksig (EBA) bød velkommen og forklarede, at der er tale om et orienteringsmøde forud for Søbrugerrådets
møde tirsdag 24. april hos Naturstyrelsen Nordsjælland (NN). Der er sendt forvarsel ud om delegeretmøde til
afholdelse den 20. juni 2012, formentlig på samme adresse.
1. Jørgen Jacobsen (JJ) blev valgt som dirigent
Der var ingen bemærkninger til mødets lovlighed eller den udsendte dagsorden.
2. Gennemgang af dagsorden for søbrugerrådsmøde 24. april 2012
EBA henviste til den endelige Dagsorden udsendt pr mail, og oplyste at der ikke fra NN var udsendt yderligere
materiale, hverken direkte eller til download fra hjemmesiden. EBA oplyste endvidere, at han ville deltage i
søbrugerrådsmødet.
De enkelte punkter på dagsordenen blev herefter gennemgået:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Siden sidst: Fugletårne, Søværnets Grundskole, stiprojektet omkring Arresø, Nationalpark Kongernes
Nordsjælland, vandstanden, bæverne, fiskeriet i 2011
Spørg ind til fugletårnene på Hovgårds Pynt
3. Vandindvinding til stålværkerne v. Kenneth Stübert Berger, Halsnæs Kommune
Hvor store mængder vand er der egentlig i gennemstrømning?
4. Bordet rundt, orientering fra medlemmerne
Ingen bemærkninger
5. Status for vandplanerne. Hillerød vil bl.a. fortælle om kommunens prioritering og indsats, og om
regulativrevision for Pøleå
Miljøministeren godkendte den statslige vandplan med virkning fra 22. december 2011. De tre kommuner skal herefter
hver for sig udarbejde et forslag til en vandhandleplan og sende den i høring i 8 uger senest den 22. juni 2012, og skal
vedtage en endelig plan senest 22. december 2012.
Når man ser på de tre kommuners hjemmesider er det kun hos Hillerød man finder oplysninger, herunder har der
været indkaldt til et offentligt møde. Gribskov har et dialogforum; men der er ikke konkrete oplysninger på
hjemmesiden
6. Status for naturplanerne.
Miljøministeren godkendte den statslige naturplan med virkning fra 8. december 2011. De tre kommuner skal herefter
hver for sig udarbejde et forslag til en naturhandleplan og sende den i høring i 8 uger senest den 8. juni 2012, og skal
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vedtage en endelig plan senest 8. december 2012. Naturstyrelsen har valgt, at NN selv udarbejder naturhandleplanen
for de statslige arealer, inklusive Arresø.
Dansk Ornitologisk Forening har været indkaldt til en særskilt drøftelse med NN om sejladsreglerne, der vil udgøre en
del af naturhandleplanen.
7. Revision af reglerne for færdsel på Arresø
JJ oplyste, at der formentlig vil blive udleveret en ny udgave af sejladsreglerne på søbrugerådsmødet, og man kan kun
beklage, at der ikke udsendes materiale på forhånd.
Der udspandt sig en debat om holdningen til motorbådssejlads på Arresø. Efter opfordring på delegeretmøde 9. maj
2011, har det været diskuteret på flere af medlemsforeningernes generalforsamlinger, bl.a. Bakkelandsåsen, hvor der
ikke var støtte til motorbådssejlads og Sandet, hvor der var flertal mod såvel brug af elmotor som benzin/dieselmotor.
Der blev peget på forskellen mellem motorbådssejlads og brug af elmotor til havnemanøvre for en sejlbåd.
8. evt.
Ingen bemærkninger.
3. Fremlæggelse af resultat af drøftelser med NN om betaling for brug af bådebroer og havne i Arresø. Se vedlagte
notat.
EBA gennemgik kort baggrunden for notatet, nemlig at delegeretmødet 9. maj 2011 havde vedtaget at brugerbetaling
skulle sættes på søbrugerrådsmødets dagsorden 22. juni 2011. Her var sagen blevet henvist til direkte drøftelser
mellem Arresøgruppen og NN. Der havde været afholdt et møde i september og bestyrelsen havde udsendt et
orienteringsnotat herom. Bestyrelsen havde derefter fulgt op og det havde resulteret i det i notatet viste resultat. Det er
bestyrelsens opfattelse, at NN ha besluttet, at man vil indføre en betalingsordning, og at det ikke er muligt at forhandle
en bedre aftale på plads. Det er over for NN understreget, at det er et delegeretmøde, der træffer beslutning om
Arresøgruppens holdning.
Der var en åben diskussion om emnet, hvor det bl.a. blev understreget, at der kunne være megen tvivl om det
juridiske grundlag for de forskellige anlæg, hvilket kunne give mulighed for at få udskudt en endelig stillingtagen til det
enkelte anlæg, fordi egentlige afgørelser i modsætning til aftaler kan påklages. Hertil kommer for nogle anlægs
vedkommende spørgsmålet om hævd – såfremt de er etableret uden tilladelse; men har eksisteret i 20 år eller mere.
Det blev oplyst, at Ramløse Havn ikke havde indgået nogen aftale med NN.
(Det er efter orienteringsmødet blevet afklaret, at de faktiske forhold er, at Gribskov Kommune lejer havnearealet af
Naturstyrelsen og har indgået den nævnte betalingsaftale. Kommunen har derefter en aftale med sejlklubben om at
stille havnen til rådighed for sejlklubben. De 200 kr pr bådplads har således ingen relevans for Arresø Sejlklub; men er
alene en kommunal udgift.)
EBA rundede af med at medgive, at det forhold, at mindstebetalingen var ændret fra 2.000 kr for op til 10 både til 650
kr for op til 3 bådpladser ikke medførte forbedringer for de store anlæg. Med disse bemærkninger bad han om, at
foreningerne tager stilling til betalingsspørgsmålet med henblik på en beslutning på delegeretmødet 20. juni 2012. De
mulige udfald her kunne være at Arresøgruppen indgår en rammeaftale, at Arresøgruppen tager til efterretning at
Naturstyrelsen Nordsjælland indfører en betalingsordning eller at Arresøgruppen modsætter sig en betalingsordning.
4. Eventuelt
Der blev bedt om, at materiale med dagsorden til delegeretmøde den 20. juni 2012 blev udsendt hurtigt, så det kunne
danne grundlag for diskussion på generalforsamlingerne. EBA gav tilsagn til dette.
Der blev endvidere bedt om, at delegeretmødet kunne lægges på et andet tidspunkt end en hverdagsaften. Det var
der dog ikke tilslutning til.
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