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Mødet	  blev	  afholdt	  hos	  Birthe	  Baun,	  Bakkelandet2,	  Helsinge.	  
Tilstede	  var	  Erik	  Aksig,	  Jørgen	  Jacobsen,	  Helge	  Larsen,	  Nina	  Schiøttz,	  Henrik	  Høyer	  og	  Birthe	  Baun.	  
	  
Referatet	  fra	  sidste	  møde	  blev	  godkendt.	  	  
	  
Nyt	  fra	  medlemmerne:	  
Kloakeringen	  hos	  Rybaken	  forløber	  som	  planlagt	  og	  der	  er	  nu	  kloakeret	  på	  hele	  den	  side	  af	  Arresøen.	  
Auderød	  havn	  er	  nu	  formelt	  overtaget	  af	  naturstyrelsen	  og	  der	  er	  nogle	  følere	  ude	  fra	  styrelsens	  side	  for	  at	  finde	  ud	  af	  om	  der	  er	  
interesse	  for	  at	  drive	  den	  lokalt.	  
	  
Ellers	  ikke	  noget	  nyt	  generelt.	  
	  
På	  dagens	  agenda	  er	  kun	  2	  emner.	  
Det	  første	  er	  ang	  brugerbetaling	  for	  bådebroer	  i	  Arresøen,	  hvor	  der	  forelå	  et	  udkast	  fra	  Erik	  Aksig.	  
Efter	  en	  del	  snak	  omkring	  emnet,	  og	  lidt	  historik,	  blev	  man	  enige	  om	  at	  gå	  tilbage	  til	  Naturstyrelsen	  og	  høre	  om	  de	  kan	  
forhåndsgodkende	  et	  forhandlingsudspil	  overfor	  alle	  grundejerforeningerne,	  så	  vi	  kan	  komme	  videre	  med	  en	  fælles	  referance	  i	  
forhandlingerne	  imellem	  brugerne	  på	  den	  ene	  side	  og	  Naturstyrelsen	  på	  den	  anden.	  
Erik	  Aksig	  og	  Jørgen	  Jacobsen	  kontakter	  Ole	  Andersen	  fra	  Naturstyrelsen	  med	  et	  forslag.	  
	  
Andet	  punkt	  var	  Natura	  2000	  og	  vandplanerne.	  
Der	  blev	  aftalt	  et	  orienteringsmøde	  mandag	  den	  23/4	  kl.	  19.30	  for	  at	  kunne	  afklare	  evt	  ting	  der	  skal	  tages	  stilling	  til	  ved	  et	  
kommende	  søbrugerrådsmøde,	  der	  afholdes	  omkring	  1/5,	  både	  med	  henblik	  på	  sejladsregler	  og	  Natura	  2000-‐	  og	  vandplanerne	  
for	  området.	  
	  
Samtidig	  blev	  der	  aftalt	  at	  afholde	  et	  ordinært	  delegeret	  møde	  onsdag	  den	  20/6.	  
	  
Næste	  møde	  blev	  aftalt	  til	  mandag,	  den	  26/3	  	  2012.	  
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