Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne

REFERAT AF MØDE DEN 24. FEBRUAR 2011 I
BRUGERRÅDET FOR NATURPARK MARIBOSØERNE
07-03-2011

Deltagere: Se bilag nedenfor.
Referat i henhold til dagsorden:
1.

Velkomst.
Frederik Cordes bød velkommen.

2.

Præsentation af Engestofte-Søholt Gods´ planer og ideer for den fremtidige brug af hovedbygningen.
Christel og Frederik Lüttichau præsenterede sin familie og virksomheden
på Engestofte-Søholt Gods. Frederik Lüttichau hilste velkommen, at brugerrådsmødet blev afholdt på Engestofte Gods. Han oplyste, at planerne
er, at hovedbygningen fremover skal anvendes til arrangementer, møder
o.l. I hovedbygningen forefindes 14 værelser og 8 badeværelser. Christel
og Frederik Lüttichau deltog ikke i resten af mødet.

GULDBORGSUND KOMMUNE
NATUR, MILJØ & PLAN
PARKVEJ 37,
4800 NYKØBING F
TLF +45 5473 1000
FAX +45 5473 1020
EMAIL: NATUR-MILJOE-PLAN@
GULDBORGSUND.DK
WWW.GULDBORGSUND.DK

Poul Erik Søndergaard fortalte om produktionen på Engestofte-Søholt
Gods.
3.

Der blev spurgt om, hvorvidt vedligeholdelsesforpligtelsen af Skelsnæs
Pavillonen var afgjort. Frederik Cordes oplyste, at Uffe Nielsen er ved at
undersøge sagen.

DOKNR.
64817/11
SAGSNR. 10/50537
SAGSBEHANDLER:
Maya-Maria Madslund
DIR +45 54 73 19 79
MAIL
MAMA@GULDBORGSUND.DK
CVR NR. 29 18 85 99
TELEFONTIDER:
MAN-ONS KL. 9.00-15.00
TORS
KL. 9.00-17.00
FRE
KL. 9.00-12.00

Godkendelse af referat fra brugerrådsmødet 16.12.2010.

Referatet blev godkendt.
4.

Evaluering af Brugerrådets arbejde i de sidste 2 år.
Gennemførelse af evaluering.
Deltagerne blev inddelt i 3 grupper, der på 20 minutter drøftede 3
spørgsmål: A. Hvad har været positivt? B. Hvad har været negativt? C.
Hvad er vigtigt for arbejdet fremadrettet? Herefter præsenterede grupperne deres drøftelser. Resultaterne er i stikordsform præsenteret i bilag nedenfor.
Frederik Cordes takkede for en konstruktiv evaluering og foreslog, at stikordene kan anvendes i senere evalueringer for at vurdere om, Rådet har

opnået, hvad det ønskede. Frederik foreslog, at Rådet i slutningen af hvert
møde kunne afholde en kort evaluering.
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5.

Diskussion af forslag til ændring af kommissorium.
Der er udarbejdet forslag til ændring af kommissoriet – således at der alene arbejdes med Brugerrådet og ikke både med brugerråd og bestyrelse.
Frederik Cordes orienterede om forslaget om at fjerne bestyrelsen. Der er
ikke indskrevet en valgperiode for medlemmerne i Rådet. Det er dermed
OK at sende en substitut, hvis man er forhindret i at deltage i et møde.
Det blev besluttet at man fx højst må sende to fra hver forening eller virksomhed. I undergrupper vil man kunne involvere flere. Kommissoriet skal
konsekvens rettes.
Kommissoriet blev vedtaget.

6.

Medlemmer af Brugerrådet.
Der er rejst forslag om, at Anette Greenfort deltager som medlem i Brugerrådet.
Bemærkninger til adresseliste.
Brugerrådet anbefalede, at man tilbyder en plads til:


Lollands Hestelaug.



Maribo Sportsfiskeforening Spin-ind.



En lodsejer repræsentant fra de små lodsejere omkring Maribosøerne.

Ovenstående vil blive drøftet mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Skovforeningen har (endnu ikke) reageret på en henvendelse fra Guldborgsund Kommune om medlemskab af Brugerrådet.
Frederik Cordes opfordrede til at eventuelle rettelser til adresselisten/medlemslisten sendes pr. mail til Maya-Maria Madslund, mama@guldborgsund.dk eller pr. tlf. 54 73 19 79.
7.

Mødeplan for 2011.
Frederik Cordes uddelte en årsplan for møderne i Brugerrådet i 2011.
Mødet den 1. september bliver afholdt på Naturskolen.
Mødet den 12. maj bliver afholdt i Kajakklubben (Jan Wandy Pedersen
lagde billet ind).
Forslag til lokalitet for mødet den 10. november modtages gerne.
Frederik Cordes orienterede om, at årsplan for året 2012 vil blive leveret
sidst på året.

8.

Forslag om aktivitetskalender for 2011.
Bred formidling af aktiviteter, arrangementer m.m. med relation til Naturpark Maribosøerne – natur, kultur, turisme, erhverv, andet.
Frederik Cordes stillede forslag om, at aktiviteter, arrangementer m.v.
kunne formidles via en hjemmeside i tilknytning til Kulturnaut, der kunne
hedde ”Naturpark Maribosøerne”. Som eksempel blev princippet vist på

papir af den tilsvarende hjemmeside, som Guldborgsund Kommune er ved
at etablere, der hedder ”Rundt i Guldborgsund”.
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Det blev vedtaget at arbejde videre med sådan en hjemmeside med navnet ”Naturpark Maribosøerne”.
Der blev i den forbindelse stillet forslag om, at mødeindkaldelse og referat
blev udlagt på Uffe Nielsens nuværende hjemmeside for Naturpark Maribosøerne. Det var der bred enighed om at gøre.
9.

Vandrefestival 2011. Muligheder for tilskud til kommercielle aktører.
Frederik Cordes orienterede om, at der i perioden mellem den 19. august
og den 11. september bliver afholdt en såkaldt ”Vandrefestival”. Der vil for
kommercielle aktører være mulighed for at få tilskud til aktiviteter. Guldborgsund Kommune har udsendt materiale, og der er møde i Virket Hus i
dag (dvs. den 24.2) vedr. Vandrefestivalen.
Kitty Sommer orienterede om, at der i Lolland Kommune var flere aktive
foreninger sidste år. Der er møde om festivalen den 10. marts kl. 16.30 i
Sundhedscentret.
Kitty Sommer orienterede desuden om, at der tirsdag den 15. marts kl.
13.00 i Maribo, Kidnakken 12, bliver holdt et idé-møde med oplæg fra Fødevare & Erhverv samt Lolland Kommune om muligheder for flere spor i
landskabet. Spor i landskabet etableres på lodsejernes vilkår. På Lolland
blev der i 2010 åbnet roespor ved Lungholm Gods, og økospor ved Knuthenlund er under etablering. Ved Naturpark Maribosøerne vil spor eventuelt kunne give bedre forbindelse fra de omkringliggende landsbyer til naturparken. Se i øvrigt: www.spor.dk.

10. Forslag om vi den 11.9.2011 afholder temadag med aktiviteter i Naturpark
Maribosøerne – (sammenfaldende med naturens dag).
Hvordan kan foreninger, interesseorganisationer og erhverv medvirke ?
Frederik Cordes foreslog, at Brugerrådet hvert år afholder en Naturparkdag den 11. september. Den falder sammen med den landsdækkende Naturens Dag. Naturparkdagen vil hænge sammen med Vandrefestivalen.
Martin Jørgensen oplyste, at der måske er en Kulturdag på Søholt samme
dag.
Brugerrådet synes, det var en god idé.
Frederik Cordes oplyste, at Guldborgsund Kommune vil skrive til foreninger mv. om dagen, så der kan komme aktiviteter og arrangementer i
gang.
Der blev nedsat en lille arbejdsgruppe om Naturparkdagen med Pia Lyndelse, Martin Jørgensen samt repræsentanter fra Lolland og Guldborgsund
Kommuner.
11. Økonomi.
Orientering om den kommunale økonomi i.f.t. Naturpark Maribosøerne.
Orientering om mulige puljer/midler til ansøgninger.
Frederik Cordes orienterede om, at de kommunale økonomier er presset.
Penge til aktiviteter, arrangementer mv. skal således søges via fonde og
puljer, jf. vedlagte dokument med links til puljer og midler.
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12. Orientering om arbejdet med strategi og handlingsplan.
Catharina Oksen orienterede om, at Nordeco afholder en workshop om
indholdet i den kommende handlingsplan for Naturpark Maribosøerne, der
skal bidrage til at sikre, at Naturpark Maribosøerne opfylder ”Det Europæiske Charter for Bæredygtig Turisme”.
Workshoppen afholdes i to sessioner, formiddag og eftermiddag, lørdag
den 19. marts 2011. Der er plads til omkring 50 personer. Der blev på
mødet uddelt forslag til brev samt workshop indhold og deltagerliste. Brugerrådets medlemmer kan deltage, hvis de har lyst. Andre interessenter
bliver også inviteret og kan deltage.
Tilmelding til Workshoppen kan ske til Catharina Oksen på mail
co@guldborgsund.dk eller tlf. 54 73 19 89 samt til Kitty Sommer på mail
kiso@lolland.dk eller til tlf. 54 67 65 39.
13. Orientering fra medlemmerne (Information/Aktiviteter/Nye tiltag)
- Møde den 17.1.2011. Brugergruppeprojekt
Troels Lyndelse orienterede om sit brugergruppe-projekt med udsendt referat af møde den 17. januar 2011. Ingen nye møder er aftalt.
Catharina Oksen orienterede om, at der eventuelt vil være penge til overs
i forbindelse med etablering af handicapfaciliteter ved Røgbølle Sø. Kommunale tilladelser skal på plads før etableringen.
Kitty Sommer orienterede om, at handicapfaciliteter ved Naturskolen sendes i udbud snarest.
14. Eventuelt
Jimmy Spur Olsen orienterede om vandstanden i Hejrede sø og uddelte
materiale om dette. Vandstanden reguleres af pumpe og det lovbundne
regulativ for søen. Nuværende vandstandsregulering har negativ indflydelse på kantvegetationen, hvilket skader søens ynglefugle og søens øvrige
liv, som bl.a. padder og fisk.
Frederik Cordes lovede at tage emnet op i vandløbsgruppen i Guldborgsund Kommune bl.a. i forbindelse med Natura 2000-arbejdet.
Frederik Cordes orienterede om, at Friluftsguiden kommer op at køre den
1. juni 2011, og den vil blive vist på næste møde.
15. Næste møde
Den 12. maj 2011 i Kajakklubben.
Med venlig hilsen

Maya-Maria Madslund
Miljøplanlægger
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BILAG
Deltagere
Engstofte-Søholt Gods
Engstofte-Søholt Gods - Forvalter
Engstofte-Søholt Gods - Skytte
Hejrede Friluftsgård
Friluftsrådet
DN Lolland
Dansk Ornitologisk Forening, DOF
Danmarks Sportsfiskerforbund
Maribo Roklub
Maribo Kajakklub
Danmarks Jægerforbund
Lolland Kommune
Guldborgssund Kommune
Guldborgsund kommune
Guldborgsund kommune

Frederik og Christel Lüttichau
Poul Erik Søndergaard
Martin Jørgensen
Pia og Troels Lyndelse
Sven Jean Larsen
Carsten Drejer
Lars Munk
Jimmy S. Olsen
Martin Nyvang
Jan Wandy Pedersen
Bjarne Keis Hansen
Kitty Sommer
Frederik Cordes
Catharina Oksen
Maya-Maria Madslund

Evaluering
Gruppe 1
A. Hvad har været positivt?
Alle interessenter samlet
Fokus på relevante problemer
Giver bedre forståelse for forskellige synspunkter
Fokus på udvikling
At Naturpark Konceptet føres videre
B. Hvad har været negativt?
Mangler mindre arbejdsgrupper med specifikke emner
Sker for lidt - for langt imellem møderne
For lange dagsordener
Man hører ikke om projekter i Naturpark Maribosøerne, selvom de er yderst relevante
C. Hvad er vigtigt for arbejdet fremadrettet?
Profilering af Brugerrådets arbejde ved pressemeddelelser m.m.
Flere ad hoc arbejdsgrupper
Have faste mødedage - årsplan
Gruppe 2
A. Hvad har været positivt?
Godt at skabe dialog ved at bringe forskellige interesser sammen
Godt med dialog mellem kommunerne og interessenterne
Der sættes ting i gang, som ellers ikke ville være blevet til noget
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B. Hvad har været negativt?
Arbejdet har ikke været prioriteret så højt
Dagsordner er sendt ud for sent
Referater har manglet
Beslutninger er ikke altid ført ud i livet
Manglende kompetence for Rådet
C. Hvad er vigtigt for arbejdet fremadrettet?
Mere organiseret
Mere synlighed i fx pressen
Mere klart hvad formålet er med Brugerrådet
Vigtigt med fælles referenceramme gennem fx at ensrette forventninger
Oplysning om reelle muligheder – ikke beslutte noget, der ikke kan føres ud i livet
Mere politisk bevågenhed – Kunne der være en politiker repræsenteret i Rådet?
Vide hvilke økonomiske ressourcer, der er til rådighed til arbejdet i Rådet
Gruppe 3
A. Hvad har været positivt?
Mange interesser repræsenteret i Rådet
At være med i beslutninger
Skaber ejerskab til Naturpark Maribosøerne
Kort forretningsgang – tæt på
Oftere møder
Rundt på forskellige lokaliteter
B. Hvad har været negativt?
Ingen bemærkninger
C. Hvad er vigtigt for arbejdet fremadrettet?
Formidle mere om naturen fx om insekter fx på campingpladser
Mere skiltning i området
Skabe hurtige resultater og successer
Se konkrete resultater i området fx gennem at naturpleje m.m.

