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Lyngby	  15.	  marts	  2011	  
	  
	  
Forhåndsvarsel	  om	  delegeretmøde	  9.	  maj	  2011.	  
	  
Arresøgruppens	  bestyrelse	  har	  besluttet,	  at	  det	  1.	  ordinære	  delegeretmøde	  i	  Arresøgruppen	  skal	  afholdes	  mandag	  9.	  maj	  2011	  
på	  Arresøcenteret,	  Auderød	  Byvej	  4,	  3300	  Frederiksværk	  kl.	  19.30.	  
	  
Forslag	  til	  drøftelse	  på	  mødet:	  
På	  mødets	  dagsorden	  vil	  der	  under	  punkt	  ”4.	  Indkomne	  forslag”	  være	  en	  drøftelse	  af	  dagsordenen	  for	  det	  kommende	  møde	  i	  
Søbrugerrådet	  (medio	  maj,	  endelig	  dato	  ikke	  fastsat).	  	  
	  
Opmærksomheden	  henledes	  på	  §	  4.5	  i	  vedtægterne,	  hvor	  der	  står,	  at	  forslag,	  der	  ønskes	  behandlet	  på	  ordinært	  delegeretmøde,	  
skal	  være	  formanden	  for	  Gruppen	  i	  hænde	  senest	  den	  1.	  april.	  
	  
Forslag	  sendes	  som	  epost	  til	  erik.b@aksig.dk	  
	  
Særligt	  om	  brugerbetaling	  for	  sejlads	  på	  Arresø:	  
Bestyrelsen	  har	  endvidere	  besluttet,	  at	  der	  før	  selve	  delegeretmødet	  vil	  være	  et	  møde	  specielt	  om	  sejladsen	  på	  Arresø,	  med	  
hovedvægten	  lagt	  på	  den	  brugerbetaling	  for	  havne/bådebroer	  og	  både,	  som	  skovdistriktet	  ønsker	  at	  indføre.	  I	  dette	  møde	  vil	  
Skovfoged	  Ole	  Andersen,	  Naturstyrelsen	  Nordsjælland	  holde	  et	  indledende	  oplæg	  og	  stå	  til	  rådighed	  for	  spørgsmål	  og	  
efterfølgende	  diskussion.	  Denne	  del	  af	  mødet	  påregnes	  at	  vare	  ca.	  en	  time.	  
	  
Som	  en	  forberedelse	  til	  denne	  del	  af	  mødet,	  ønsker	  bestyrelsen	  at	  få	  et	  nærmere	  kendskab	  til	  hvilke	  foreninger,	  der	  allerede	  nu	  
betaler	  brugerafgift	  for	  havn/bådebro	  og	  både	  til	  skovdistriktet,	  og	  hvorledes	  afgiften	  beregnes.	  
Jeg	  skal	  derfor	  bede	  om	  at	  få	  tilsendt	  svar	  på	  følgende	  spørgsmål:	  

1. Har	  foreningen	  en	  havn/bådebro	  i	  Arresø?	  
2. Betaler	  foreningen	  for	  dette	  til	  skovdistriktet	  Naturstyrelsen	  Nordsjælland?	  
3. Hvordan	  beregnes	  en	  evt.	  betaling?	  

	  
Svar	  sendes	  senest	  2.	  april	  2011	  som	  epost	  til	  erik.b@aksig.dk	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Erik	  B.	  Aksig	  
Formand	  for	  Arresøgruppen	  
	  


