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Mødet	  blev	  afholdt	  hos	  Birthe	  Baun,	  Bakkelandet	  2,	  Grib	  Skov.	  
Tilstede	  var	  Birthe	  Baun,	  Erik	  Aksig,	  Jørgen	  Jacobsen	  og	  Henrik	  Høyer.	  
	  
Referatet	  fra	  sidste	  møde	  blev	  godkendt.	  
	  
Erik	  Aksig	  præsenterede	  herefter	  et	  udkast	  til	  vedtægter	  for	  Arresøgruppen,	  som	  blev	  gennemgået	  og	  godkendt	  af	  bestyrelsen.	  
Endelig	  godkendelse	  kræver	  at	  disse	  vedtægter	  bliver	  vedtaget	  på	  et	  delegeretmøde,	  der	  er	  planlagt	  til	  mandag	  17/1	  2011	  kl.	  
19.30.	  
	  
Agendaen	  til	  dette	  stiftende	  delegeretmøde	  er	  følgende,	  men	  indkaldelse	  følger	  i	  separat	  mail:	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Generel	  orientering	  fra	  bestyrelsen	  
3. Godkendelsen	  af	  vedtægter	  
4. Kontingent	  
5. Valg	  til	  bestyrelsen	  jvf	  vedtægterne	  i	  pkt	  3	  hvis	  disse	  vedtages	  
6. Oplæg	  til	  et	  høringssvar	  på	  Vand-‐	  og	  Natur2000	  planer	  (Erik	  Aksig	  kommer	  med	  forslag)	  
7. Oplæg	  til	  et	  høringssvar	  på	  de	  foreslåede	  sejladsregler	  (Jørgen	  Jacobsen	  kommer	  med	  forslag)	  
8. Indkomne	  forslag	  (skal	  være	  bestyrelsen	  i	  hænde	  inden	  15/12	  
9. Diverse	  

	  
Sejladsregler	  og	  Natura2000	  regler	  blev	  diskuteret	  og	  sammenlignet.	  Der	  var	  enighed	  om	  at	  gå	  imod	  sejlads	  med	  motor	  udover	  
det	  som	  allerede	  er	  tilladt	  idag,	  samtidig	  med	  at	  vi	  kommer	  med	  forslag	  til	  fredede	  zoner	  i	  visse	  områder	  (jvf.	  Pkt	  6	  ovenfor).	  
Baggrunden	  for	  dette	  er	  et	  ønske	  om	  at	  bevare	  de	  unikke	  værdier	  som	  Arresøen	  har	  i	  form	  af	  fugleliv,	  bevoksning	  og	  natur	  
generelt,	  istedet	  for	  at	  ødelægge	  disse	  værdier	  for	  at	  gøre	  søen	  til	  noget	  som	  man	  finder	  mange	  andre	  steder.	  	  
Ved	  nærlæsning	  af	  Natura2000	  planen	  er	  det	  også	  tydeligt	  at	  den	  er	  helt	  i	  tråd	  med	  bestyrelsens	  holdning.	  
	  
Henrik	  Høyer	  opdaterer	  hjemmesiden	  med	  input	  fra	  resten	  af	  bestyrelsen	  i	  løbet	  af	  November	  måned.	  	  
Jørgen	  Jacobsen	  er	  ved	  at	  forfatte	  et	  kort	  skriv	  om	  Arresøen	  og	  dens	  baggrund	  som	  også	  bliver	  lagt	  ud	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  aftalt	  til	  10/1	  kl.	  19.30,	  igen	  hos	  Birthe	  Baun	  på	  Bakkelandet	  2.	  	  
	  
	  


