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Mødet	  blev	  afholdt	  på	  Arresøcenteret	  Auderød	  byvejvej	  4,	  3300	  Frederiksværk,	  med	  følgende	  fremmødte:	  
Erik	  B.	  Aksig,	  Jørgen	  Jacobsen,	  Jørgen	  Klausen,	  Helge	  Larsen,	  Tonny	  Bruun	  Nielsen,	  Flemming	  Poulsen,	  Carsten	  Selnæs,	  Sven	  
Schiller,	  Per	  Bendix,	  Christian	  Dam.	  
Der	  var	  tilsammen	  repræsentanter	  for	  7	  ud	  af	  13	  foreninger	  og	  2	  havde	  meldt	  afbud	  pga	  sygdom.	  
	  
Jørgen	  Jacobsen	  bød	  velkommen,	  og	  Erik	  Aksig	  blev	  valgt	  til	  dirigent.	  
Herefter	  tog	  Jørgen	  fat	  på	  bestyrelsens	  beretning	  for	  de	  første	  6	  måneder,	  inkl	  opsummering	  af	  bestyrelsens	  grundarbejde.	  
	  
Erik	  Aksig	  gik	  de	  nye	  vedtægter	  igennem,	  som	  blev	  vedtaget	  med	  enkelte	  mindre	  rettelser,	  hvorefter	  de	  to	  høringssvar	  på	  
henholdsvis	  sejladsregler	  på	  Arresø	  og	  natura2000	  planerne	  blev	  gennemgået,	  og	  også	  godkendt	  med	  fuld	  opbakning.	  
Høringssvarene	  er	  nu	  opdateret	  på	  hjemmesiden	  www.arresøgruppen.dk	  
	  
Det	  blev	  besluttet	  at	  undgå	  kontingent	  på	  grund	  af	  de	  meget	  beskedne	  udgifter	  der	  er,	  og	  som	  pt.	  stort	  set	  kun	  er	  et	  mindre	  
årligt	  gebyr	  til	  retten	  til	  navnene	  www.arresøgruppen.dk	  og	  www.arresogruppen.dk	  .	  
Vedtægterne	  giver	  dog	  spillerum	  til	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  at	  opkræve	  et	  kontingent.	  
	  
Den	  eksisterende	  bestyrelse	  blev	  genvalgt	  med	  følgende	  medlemmer	  for	  følgende	  perioder:	  
Halsnæs	  kommune:	  Jørgen	  Jacobsen	  for	  1	  år	  og	  Henrik	  Høyer	  for	  2	  år	  
Gribskov	  Kommune:	  Birthe	  Baun	  for	  1	  år	  og	  Erik	  B.	  Aksig	  for	  2	  år	  
Hillerød	  Kommune:	  	  Helge	  Larsen	  for	  1	  år	  og	  Jørgen	  Klausen	  for	  2	  år	  
	  
Herefter	  var	  der	  løs	  snak	  om	  muligheder	  omkring	  søen,	  fugleliv	  etc	  
	  
Efter	  endt	  møde	  blev	  næste	  bestyrelsesmøde	  aftalt	  og	  bestyrelsen	  konstituerede	  sig	  omgående	  med	  Erik	  Aksig	  som	  formand,	  
Jørgen	  Jacobsen	  som	  næstformand	  og	  med	  Henrik	  Høyer	  som	  internetansvarlig,	  sekretær	  og	  kassererå.	  
Næste	  bestyrelesmøde	  er	  allerede	  aftalt	  til	  tirsdag	  1/3	  kl.	  19.00	  hos	  Birthe	  Baun	  på	  Bakkelandet	  2,	  Helsinge	  	  
	  
	  


