Til
Brugerrådet for
Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDET 28-04-2016 I
BRUGERRÅDET NATURPARK MARIBOSØERNE
02-06-2016

Til stede:
Hans, Lise og Mette Egeskov, Kis Nellemann, Merethe Kepp, Stefanie Krøyer, Sven
Jean, Jan Wandy Pedersen, Ove Bøgh, Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, Jimmy Spur
Olsen, Carsten Drejer, Lars Munk, Leif Salle Nielsen, Troels og Pia Lyndelse, Uffe
Nielsen, Anette Greenfort, Elizabeth Knox-Seith, Catharina Oksen, Bo Rasmussen,
Maya-Maria Madslund (ref)
Referat
1. Velkomst.
Bo bød velkommen. Frederik var forhindret i at deltage. Ordstyrer: Elizabeth.
Referatet sendes først ud efter pinse pga. ferieafvikling.
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2. Præsentation af Engestofte Gods v. Lise Egeskov.
Lise bød velkommen til deres første udlejede arrangement i de nye faciliteter. I
2011 købte Hans Egeskov Engestofte. Der påbegyndes et stort projekt med
Realdania, Fremtidens Herregård. Nu er laden på Engestofte omdannet til et
multifunktionelt rum til markeder, konferencer og private fester. Forvalterboligen
tænkes på sigt at blive indrettet med ca. 20 værelser.
Læs mere på disse links: Link til Engestofte Gods http://www.engestofte.dk/ samt
Fremtidens Herregård http://www.fremtidensherregaard.dk/projekter/engestofte
3. Referat fra mødet 19-11-2015 kan ses her: http://www.naturparkmaribo.dk/ (under OM og BRUGERRÅD).
Ingen bemærkninger. Godkendt.
4. Fremdrift i Brugerrådet.
Bo orienterede om, at vi måtte aflyse det sidste møde, fordi der ikke var punkter
nok på dagsordenen. Det er vigtigt, at det er medlemmerne i Brugerådet, der
sætter dagsordenen for møderne, da det er jeres Naturpark og jer, der bør sikre
fremdriften i Brugerrådet. Bo opfordrede til at fremsende dagsordenspunkter ind.
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Mødet den 11. juni afholdes på tværs af de tre Brugerråd. Hvert Brugerråd får ca.
en halv time til ordinært møde. Ellers vil der blive taget emner op på tværs af de
tre Brugerråd. Mødet er også tænkt som en social begivenhed, så Brugerrådene
på tværs kan danne kontakter.
5. Foreløbig drøftelse - Naturlandet Lolland-Falster.
Bo orienterede om, at følgegruppen skal vælges i aften med to repræsentanter
fra hvert råd. Repræsentanterne i følgegruppen skal repræsentere hele LollandFalster og hele det enkelte Brugerråd.
6. Udflugt 11-06-2016 kl. 8-16
Oplægget er, at vi skal ud at sejle på Nakskov Fjord. Tilmelding er nødvendig, da
vi skal vide, hvor mange der kommer pga. sejlturen. En umiddelbar rundspørge
viste, at ca. 13 gerne vil deltage.
7. Orientering fra kommunerne.
Nanett-projektet: Lead partner (Varde kommune) har sagt fra, så ingen ønsker at
lede projektet, der således ikke bliver til noget.
Til gengæld er der et andet EU-project, ’React’, om aktiviteter i naturen. Rikke
Fabienke leder projektet. Temaerne for dette projekt er: Kystliv, fiskeri, cykelruter,
fødevarer, fishing sealand mv.
Friluftsrådet og Naturparkerne har drøftet reglerne for, hvordan vi bruger
varemærket danske naturparker. Vi vender tilbage med, hvad Friluftsrådet finder
ud af.
I morgen indvies et nyt projekt i Naturpark Maribosøerne: Hundeskov i Maribo.
Pengene kommer fra vindmøllefonden (grøn ordning) til etableringen af
hundeskoven.
Spin-Ind ønsker at administrere fiskeriet fra den offentlige bred i henhold til de
krav, kommunen stiller. Det er aftalt med Spin-Ind, at vi arbejder hen imod sådan
en type aftale, som gælder i Nakskov. Bent Ole, der er formand for Spin-ind,
træder ind i Brugerrådet ved næste møde.
Forsøgsprojektet omkring frivillige med penge fra Friluftsrådet: Vi har søgt om at
få omlagt projektet hos Friluftsrådet. Nu ønsker vi at etablere et
undervisningsforløb for mennesker, der ønsker at blive friluftsguider. Friluftsrådet
synes, at det er en god idé, men ønsker uddybning, hvilket vi arbejder på.
Opsætning af sheltere: På sigt skal sheltere ikke nødvendigvis være gratis. Fx
må en overnatning gerne koste 30 kr., som skal gå til dem, der har ansvaret for
shelterne. Vi er interesseret i at finde modeller for at inddrage frivillige i arbejdet.
8. Orientering fra medlemmer.
Jimmy og Carsten: Der var forslag til Lolland Kommune om at frede fiskeriet på
den kommunale del af søen i april måned, hvor der fiskes gedder. Fx kunne det i
fredningsperioden være sådan, at man ikke må slå gedderne ihjel, men at man
gerne må fiske dem op og så sætte dem ud igen Samtidig ville det være godt
også at frede aborren. Jimmy og Carsten sender noget frem til Bo.
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Salle: Vil tale med Frederik om en eventuel offentlig bro ved Sømo.
Pia fortalte om Hejrede Friluftsgård: 10 års virksomhed med åbent for borgere
bliver lukket pga., at brakarealerne omkring gården er inddraget af
Naturstyrelsen til landbrug.
Anette: Ridetrute LF og Klimagården er gået i samarbejde om en ferietur 3.-5.
juni i Naturparken på 15-20 km pr. dag. Ridekort er påkrævet fra Frederik
Lüttichau.
Merethe vedr. Ferierytter: Friluftsrådet har bevilget 4 folde, to i Guldborgsund
Kommune, der er etableret, og to i Lolland Kommune, som gerne må være nær
Naturparken.
Uffe: Nyhedsbrev erstattes af Facebook side, Facebook opslag ligger på
hjemmesiden.
Elizabeth: Pilgrimscentret åbner den 24. maj. Der er reception 28.-29. maj, hvor
pilgrimme kommer vandrende. Alle er velkomne.
9. Eventuelt
Intet.
Med venlig hilsen
Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger

