Referat af bestyrelses møde i Arresøgruppen
mandag den 30. september 2013 hos Jørgen.
Til stede var: Erik, Jørgen, Per, Claus og Nina. Afbud fra Helge.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Referat fra sidste møde
Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
Orientering om situation for vandhandleplanen
Udkast til sejladsregler
Bidrag til driftsplanlægning – friluftszonering
Næste bestyrelsesmøde
Eventuelt
ad 1) Referatet godkendt uden bemærkninger.
ad 2) Jørgen oplyste at det lokale græsningslaug fungerer fint. 8 Galloway køer har græsset på
Arrenæs gennem sommeren.
Claus oplyste at man har dannet ”Auderød bådelaug”, med henblik på at benytte søværnets gamle
havn til både. Der vil blive 8-10 bådepladser plus et par gæstepladser. Der planlægges endvidere et
ophaler sted. Det forventes at også kano- og kajakklubben vil holde til i havnen.
Nina oplyste at der nu er bygget en ny bro i Lille Lyngby. Der er blevet renoveret og sten lagt tilbage på
molen. Alt efter dispensation fra Hillerød kommune. Man har ikke modtaget opkrævning på bådeafgift
endnu.
Fra alle sider, heriblandt fra flere politikere, har man mødt lutter uforståenhed over Naturstyrelsens
skitse til færdsel på søen, som vil tillade motorsejlads. INGEN ønsker sejlads med benzinmotor, og det
er den overvejende holdning, at elmotor til nød kan accepteres ved havne manøvrer. Man ønsker
”Stille sø”, hvilket også harmonerer med de fredninger etc. der er og forventes.
ad 3) Den 23. december 2013 udløber fristen for høringssvar ang. Vandhandleplanen. Konsekvens
vurderingen konkluderer, at Vandhandleplanen ikke giver negative effekter på Natura 2000. I høringen
bedes der om, at man ikke genindsender tidligere afgivne svar. Der er intet at tilføje for
Arresøgruppens vedkommende siden første høring. Dette vil vi meddele inden fristens udløb 23. dec.
ad 4) Sejladsreglerne for Arresø er tilsyneladende endnu ikke sendt i høring. Bestyrelsen var enige om,
at vi nu vil sende vores Borgmesterhenvendelse til de respektive borgmestre og udvalgsformænd.
ad 6) Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 25. november kl. 19 hos Nina. Lille Lyngbyvej 29.
ad 7) Intet under eventuelt.
referent Nina.
03.10.2013

