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Første	  bestyrelsesmøde	  hos	  Birthe	  Baun,	  Bakkelandet	  2,	  Grib	  Skov.	  
5	  stk	  var	  mødt	  op,	  med	  afbud	  fra	  Bjørn	  Matthison	  der	  evt	  kommer	  tilbage	  til	  Oktober.	  
	  
Det	  blev	  konstateret	  at	  der	  allerede	  nu	  er	  14	  grundejerforeninger	  bag	  arresøgruppen.	  
	  
Henrik	  Høyer	  blev	  valgt	  til	  at	  deltage	  på	  mødet	  i	  Søbrugerrådet	  den	  30/9.	  Indkaldelse	  som	  var	  hentet	  fra	  SN’s	  hjemmeside	  blev	  
genemgået	  med	  følgende	  punkter,	  hvor	  der	  er	  nogle	  få	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  have	  en	  mening	  om,	  baseret	  på	  det	  input	  som	  kom	  på	  
det	  første	  møde	  i	  hele	  Arresøgruppen:	  

-‐ Uddybning	  af	  sejlrende	  til	  Ramløse	  havn	  	  
-‐ Sejladsregler	  på	  Arresø	  

o Her	  er	  det	  klart	  at	  vi	  ikke	  ønsker	  motorbådssejlads	  på	  søen	  
-‐ Havnen	  fra	  Søværnets	  grundskole	  

o Ønske	  om	  offentlig	  tilgang	  
-‐ Fugletårne	  
-‐ Stiprojektet	  omkring	  Arresø	  

o Generel	  modstand	  mod	  stien	  
-‐ Nationalpark	  Kongernes	  Nordsjælland.	  
-‐ Orientering	  om	  søens	  tilstand	  og	  udvikling.	  	  

o Ser	  frem	  til	  at	  høre	  om	  status	  for	  forurening	  fra	  Hillerød.	  Regnvandsbassiner.	  (Fosfor	  /	  Nitratforurening?)	  
-‐ Forslag	  fra	  Halsnæs	  kommune	  om	  statslig	  pleje	  af	  den	  lysåbne	  natur	  op	  til	  søen	  
-‐ Forslag	  fra	  DN	  om	  pleje	  af	  bredzonen	  omkring	  Arresø	  

	  
På	  mødet	  i	  søbrugerrådet	  bør	  HH	  tage	  punktet	  om	  bådebroer	  op	  i	  forbindelse	  med	  sejladsreglerne,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  om	  der	  er	  
en	  kobling	  eller	  om	  det	  blot	  er	  en	  økonomisk	  ting	  fra	  SN’s	  side.	  
	  
Herefter	  var	  der	  en	  generel	  snak	  om	  forurening	  af	  søen	  og	  de	  kommende	  kloakeringer	  af	  tilstødende	  sommerhusområder.	  
Det	  blev	  nævnt	  at	  det	  “gamle	  amt”	  foretog	  en	  masse	  målinger,	  men	  at	  det	  er	  gået	  tilbage	  efter	  overgangen	  af	  ansvar	  til	  
kommunen.	  	  
JJ	  tager	  kontakt	  Halsnæs	  kommune	  ang	  præsentation	  af	  Arresøgruppen	  generelt	  og	  for	  at	  høre	  om	  forurening	  af	  søen	  specifikt.	  	  
HH	  kontakter	  miljøcenteret	  for	  at	  høre	  om	  de	  tal	  som	  de	  havde	  tidligere.	  
	  
Man	  aftalte	  at	  vi	  skulle	  tage	  kontakt	  til	  hver	  vores	  kommuner	  ang	  planer	  for	  søen,	  forurening,	  naturpleje	  etc	  
Henrik	  Høyer	  tager	  midlertidigt	  opgaven	  med	  kontakten	  til	  Hillerød	  Kommune,	  Jørgen	  Jacobsen	  kontakter	  Halsnæs	  Kommune	  og	  
Erik	  Aksig	  tager	  sig	  af	  præsentationen	  overfor	  Grib	  Skov	  Kommune.	  
	  
Jørgen	  Jacobsen	  skriver	  lidt	  baggrund	  om	  Arresøgruppen	  til	  hjemmesiden	  og	  sender	  til	  Henrik	  Høyer	  som	  designer	  siden	  og	  
lægger	  den	  ud	  på	  nettet.	  Der	  er	  allerede	  lavet	  en	  midlertidig	  side	  på	  adressen	  www.arresøgruppen.dk	  
	  
Fremtidig	  arbejdsopgaver:	  

-‐ Erik	  Aksig	  kommer	  med	  forslag	  til	  et	  sæt	  enkle	  vedtægter.	  
-‐ Følgende	  tager	  kontakt	  til	  kommunerne	  ang	  forurening	  og	  generel	  udledning	  til	  Arresø,	  med	  måleresultater,	  samt	  

forhøre	  sig	  om	  kontrolrutiner	  etc:	  Hillerød:	  Henrik	  Høyer,	  Grib	  Skov:	  Erik	  Aksig,	  Halsnæs:	  Jørgen	  Jacobsen.	  
-‐ Bådebroer	  
-‐ Sejladsregler	  

	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  er	  aftalt	  til	  8/11	  kl.	  19.30.	  	  


