Referat af Arresøgruppens bestyrelsesmøde 3. febr. 2014 hos Claus, Auderød Byvej 9.
Til stede: Erik, Nina, Helge, Per, Claus og Jørgen.
Pkt. 1) Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer.
Pkt. 2) Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra at Per er ved at skifte email-adresse.
Pkt.3) Artiklen fra FAA rundsendt af Erik Larsson drøftedes. Artiklens set up kunne give indtryk af at
aktiviteterne har større omfang end de i virkeligheden har. De flest aktiviteter er ikke nye; men flyttes blot
til havnen fra andre steder i søen. Det gælder Frederikke, Spejderne, roerne. Der er planlagt 8 bådpladser til
sejljoller, ingen forbrændingsmotorer. Der er endnu ingen vedtægter for paraplyorganisationen, der har
lejet havnen af Naturstyrelsen. Claus, der er medlem af paraplyorganisationens bestyrelse, oplyste at man
ønsker en grøn profil - en stille men aktiv sø.
Pkt. 4) Bekendtgørelsen om nye sejladsregler kommer formentlig i høring i løbet af 1-2 uger. Det planlagte
delegeretmøde d.10/3 fastholdes derfor. Enighed om at der sendes et nyt brev til borgmestre og
udvalgsformænd, når bekendtgørelsen er i høring, evt. med ændringer, afhængigt af indholdet i
bekendtgørelsen og tilhørende vurderinger.
Pkt. 5) Naturstyrelsens driftsplan drøftedes. Enighed om at Eriks forslag til kommentarer var gode.
Ligeledes enighed om at tilføje:
Arresøgruppen gør opmærksom på at der mangler hugstplaner for skovene.
Arresøgruppen er fortsat imod nye tilladelser til motorbådssejlads.
De statsejede arealer centralt på Arrenæs forbliver offentlig ejede som led i en sammenhængende
helhedsplan for Arrenæs og tilgrænsende arealer ved Dronningholm og Arresødalskoven.
Arresøgruppen foreslår at rørzonen svarende til de særlige beskyttelseszoner, der er foreslået i
bekendtgørelsen, udlægges som stillezoner.
Pkt. 6) Som anført fastholdes delegeretmødet 10/3 kl. 19.30 på Spejdercentret Ellehavegård. Claus
reserverer lokalerne. Hvis bekendtgørelsen ikke kommer i høring som anført, kan mødet aflyses.
Pkt.7) Næste bestyrelsesmøde 24/2 kl.19.00 hos Jørgen Ravnsbakkevej 31.
Pkt. 8) Evt. Basisanalysen, som skal danne grundlag for næste runde af naturplaner for Natura 2000
områderne (Arresø) er for tiden i høring. Arresøgruppen (formanden) overvejer at afgive høringssvar.
Mødet slut kl. 21.00
Referent Jørgen

