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Referat - Brugerrådsmøde den 16. maj 2013
1. Velkomst

Tlf.: 54 67 67 67
Fax: 54 67 67 68
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk

Heidi Larsen bød velkommen.
Kontaktperson

2. Godkendelse af referat fra Brugerrådsmøde den 21. februar 2013

Annette Christoffersen
Udvikling og Erhverv

Godkendt.

Tlf.: 2936 3916
anch@lolland.dk

3. Vildtkonsulent Lars Richter Nielsen orienterede om
reservatbekendtgørelsen.
Der er p.t. ingen planer om at ændre bekendtgørelsen, da ingen har indgivet
ønske herom.
Folderen Maribo Vildtreservat blev omdelt og kommenteret.
Der bliver arbejdet på at revidere informationstavlerne omkring Maribosøerne,
og bad om input til placering af nye tavler. Vil blive sendt i høring inden
endelig trykning.
Der er ingen skiltning på vand, men det overvejes at sætte gule pæle op. Der
udsendes forslag, som sendes rundt til de berørte parter.
Der kom et forslag fra Brugerrådet om, at der opsættes en bom ved bådene
mod betaling. Forslaget videregives til Lolland Kommune fra Brugerrådet.
Naturstyrelsen har over en længere periode talt antallet af fugle i hele landet.
Optælling i Naturparkens område har været interessant. En rapport med tal for
de forskellige fuglearter er under udarbejdelse, udkommer snart. Rapporten vil
blive fordelt til kommunerne, som vil sørge for at gøre relevant materiale
tilgængeligt for brugerrådet.
Problematikken omkring ulovlig skiltning, og manglende respekt for adgang
forbudt ved Dornæs blev drøftet. Det blev besluttet, at hvis problemet bliver
større gøres der noget ved det.
Der var i Brugerrådet forslag om at gøre noget ved de 2 terneøer i Søndersø.
Frederik Cordes oplyste, at det er med i handleplanen, og at opgaven
ansvarsmæssigt er placeret i Guldborgsund Kommune, men at man ikke er
kommet dertil endnu.
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4. Handlingsplan 2013 – initiativer og tiltag
Heidi Larsen orienterede om at Guldborgsund og Lolland Kommune i fællesskab har
arbejde med Handlingsplanen. Der er nu udarbejdet en årsplan ud fra de indsamlede
forslag. Alle er indskrevet i årsplanen. Følgende blev fremhævet på mødet:









Pressemeddelelser. Tages op ved hvert møde med start i dag.
Styrkelse af Brugerrådet og samarbejde. Kommunerne foreslog på mødet, at
Brugerrådet fremover er med i DN´s årlige skraldindsamling. Det blev bakket op
af brugerrådet.
Indrapportering af hærværk. – I Lolland Kommune er man velkommen til at
kontakte Nick Rasmussen eller Uffe Nielsen og i Guldborgsund Kommune
Catharina Oksen.
Nyt punkt på dagsordenen vil være fast orientering om emnerne:
- Status på Naturparkdagen
- Statistik fra tællerne på antal besøgende
- Partneraftaler
- Drift og pleje
Det er blevet præciseret at nogle opgaver er myndighedsopgaver. Er noteret i
Handleplanen.

5. Fast orientering
Status fra arbejdsgruppen vedr. Naturparkdagen:
Tove Aittomaki orienterede om arbejdsgruppens arbejde, hvor man p.t. har fået respons
fra 4 arrangementer til dagen. Der er ikke lukket for tilmelding endnu, så arbejdsgruppen
opfordrer Brugerrådet til at reklamere for dagen hvor vi kan, så der kan komme flere
gode ideer. Alle er velkommen til at indsende aktiviteter og arrangementer vedr.
Naturparkdagen til Tove Aittomaki på ta@businesslf.dk. Deadline er medio juni, hvis man
ønsker at komme med i det fælles markedsføringsmateriale.
Statistik fra tællerne:
Uffe Nielsen orienterede. Tallene udsendes sammen med referatet.
Partneraftaler:
Der er ikke indgået nye aftaler. Der er en forventning om, at der bliver indgået flere i den
kommende tid.

Drift og pleje:
Der udskiftes borde/bænke de steder hvor der mangler. Pladsen mod Engestofte får ny
belægning og man går i gang med at ordne udsigtskilerne.
Ved Skelsnæshytten har man entreprise ude på at få sat ny mørtel på og malet hytten.
Opfordring: Arrangementer som afholdes i naturparken kan indsendes til Uffe Nielsen,
som vil medtage det i sit Nyhedsbrev
6. Orientering fra kommunerne


Årsmøde i Ungarn:
Frederik Cordes undersøger om det er muligt at 1-2 repræsentanter fra
Brugerrådet kan deltage i årsmødet i Europarc i Ungarn. Det er desværre ikke
muligt at give økonomisk støtte, men der vil blive udsendt et link så snart det er
undersøgt færdigt.
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Anemonen:
Heidi Larsen orienterede om ny sæson og modernisering af Anemonen, hvor man
fremover kan betale med kreditkort samt booke billetter på
www.lolland.dk/anemonen. Sejlplan blev omdelt samt folderen Ud i Naturen. –
Flere foldere kan rekvireres ved at kontakte Annette Christoffersen –
anch@lolland.dk – 5467 6537.



Naturskolen:
Heidi Larsen orienterede om ekstra markedsføring af Naturskolen, som har givet
mere udlejning. – Det blev drøftet om Naturskolen også kan bruges til andre
aktiviteter. Tove Aittomaki anbefalede at markedsføre Naturskolen på Embassy of
Lolland-Falster.



Det Naturlige Lolland:
Heidi Larsen orienterede om App´en. Der opleves en væsentlig stigning i
downloads. Brugerrådet blev opfordret til at markedsføre den ”ud i verden”.



Hydralisk model for Hunse Å:
Alle medlemmer havde fået invitation til mødet den 23. maj.



Heidi Larsen orienterede om status på tidligere projektansøgning til Regionen.
Projektperioden er forlænget til udgangen af 2013. Kommunerne vil i kommende
tid udarbejde kravspecifikation til opgaven og briefer herefter et firma på
opgaven. Brugerrådet kommenterede og forslog bl.a. at følgende også kom med:
- Sårbarhedsvurdering
- Udfordringen med både at ville have flere besøgende og samtidig regulere
antallet (på udvalgte områder)
Øvrige forslag indsendes til Lolland Kommune anch@lolland.dk senest 31. maj.

7. Orientering fra medlemmerne


Frederik Lüttichau orienterede om kommende ansøgning til projekt ”Fremtidens
Herregård”. Brugerrådet bakker positivt op om projektet og sender brev herom til
Frederik Lüttichau.



Carsten Drejer spurgte til mail fra DN vedr. toiletforholdene ved
badestranden/Kajakklubben. Lolland Kommune følger op på mailen.



Salle orienterede om Damptræf i weekenden 25.-26. maj, hvor man forventer
5.000 besøgende.



Anne Elmer orienterede om fødevarefestival Moder Jord den 15.-16. juni.



Kiss Nelleman orienterede om idé om etablering af pavillon og dansegulv ved
Godstedlund Bed & Breakfast. Brugerrådet bakker op om ideen.



Jan Wandy Pedersen orienterende om regatta i Maribo Kajakklub i
pinseweekenden med deltagelse fra 30 klubber fra Danmark.
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Annette Greenfort orienterede om at der under Riderute Lolland-Falster nu er
etableret lokale rutelaug. I Naturpark Maribosøerne er Naturpark Maribo Rutelaug
etableret. Har man aktiviteter der involverer heste, er man velkommen til at
kontakte Annette Greenfort på greenfort@dansk-infodesign.dk

8. Observationer fra Maribosøerne


Uffe Nielsen orienterede om optælling af skarver, antal ynglende par af
rødhovedet and samt observation af rørdrummel.



Annette Greenfort oplyste, at den relativt sjældne Tandrod vokser rigtig fint langs
med hækkene ved bøgeskoven ved Pumpehuset.

9. Opsamling fra mødet til evt. pressemeddelelse


Arbejdsgruppen vedr. Naturparkdagen udarbejder pressemeddelelse om dagen.
Udsendes senere.



Kommunerne samler op på følgende forslag til pressemeddelelse:
- Offentliggørelse tal fra besøgssteder med vinkel på, hvor mange der egentlig
bruger stederne m.m.
- Observationer lige nu jf. pkt. 8

10. Eventuelt


Sven Larsen roste Hotel Maribo Søpark for deres markedsføring i Kristeligt
Dagblad. – Yvonne Rasmussen takkede og fortalte, at markedsføringen giver flere
gæster til hotellet.



Tove Aittomaki orienterede om BLF´s deltagelse i Design og Fødevaremesse i
Stockholm.



En fjernvarmeledningen som spærrer for Hunse Å blev kommenteret, da den
hindre fri passage fra Maribo Søndersø til Nørresø.



Byjubilæum i Maribo i 2016 - Heidi Larsen orienterede at der i den anledning
arbejdes på en ansøgning til 280 mio. kr. pulje, til midler til forskønnelse af
Maribo m.m. Som dog forudsætter en tilsvarende egenfinansiering.
Fokus i ansøgningen vil være på en mindre punktinvestering på tre centrale
steder ved Maribosøerne:
– klosterruinen
- søfronten ved Maribo Søpark
- forløbet langs HunsÅ fra Vestergade ned til søen.
Da der udelukkende er tale om en mindre investering, skal projektet ses som en
igangsætter til en forhåbentligt kommende større investering i området – i tråd
med tidligere projektplaner.

Referent Annette Christoffersen
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