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Kære alle.
I inviteres hermed til møde i Brugerrådet for Naturpark Maribosøerne torsdag den
23. marts Kl. 17.00 – 18.30.
Mødet afholdes hos Riderute Lolland-Falster, Klimagården, Guldborgvej 90, 4990
Sakskøbing.
Kultur og Fritid i Lolland Kommune vil være vært ved en sandwich og en vand
under mødet. Derfor er tilmelding påkrævet her: tilmelding 23. marts
Tilmelding senest mandag den 19. marts.
Dagsorden
1. Velkomst, valg af ordstyrer samt punkter til eventuelt, v/Bo
Tak til Terkel for at styre ordet.
2. Modernisering af kommissorium for Naturpark Maribosøerne, drøftelse og
godkendelse, v/Bo
Kommissoriet blev gennemgået, drøftet og godkendt. Det blev præciseret at hvert medlem deltager med én repræsentant. Idet Hejrede Friluftsgård er nedlagt, fremgår den ikke længere af medlemslisten (det samme
gælder for tidligere Godstedlund BB). Der er nu angiveligt en anden
virksomhed på adressen. Såfremt den nye virksomhed ønsker medlemskab af brugerrådet, er proceduren den at der til sekretariatet fremsendes en kort præsentation af virksomheden, hvilke tilbud den har til besøgende i naturparken, og i øvrigt hvilke relationer virksomheden ønsker til naturparken og brugerrådet. Anmodningen om medlemskab sættes derefter på dagsorden til drøftelse i brugerrådet jf. kommissoriet.
3. Spørgsmål fra Salle:
a) Hvordan går det med bomme ved ophalerstederne, p plads til trailere og bedre
rampe ved Roklubben; Bo informerede at der stille og roligt arbejdes hen i
mod at få etableret en bom med en betalingsløsning for storebåde der sættes i søen.
b) Kommer der nyt bord ved udsigt kilen ved Sømo i bunden af søen, samt rydning
af siv så man kan nyde udsigten (ved godt det er et kildent spørgsmål); Catharina informerede om at projekt Naturlandet renoverer plads, fugleskjul, borde/bænke osv. ved Pumpestationen, og nyt bord opsættes ovre på den anden side ved Søndersø. Salle arbejder fortsat på tilladelse fra Engestofte til
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etablering af bro og badestrand.
c) Er det muligt at sikre Frihedsgudinden ved Naturskolen, for at bevare den gode historie?Den
er ved at være undermineret og kan blive til fare for børn og voksne som leger hvis den vælter. Om Muligt kunne man også fjerne lidt slam omkring i kanalen der omkranser den;
Salle og Uffe arbejder videre på idéen.
d) Stien er igen oversvømmet fra Kidnakken til Naturskolen et enkelt sted, kan der fyldes noget
på så Naturfolket kan komme tørskoet igennem (skyldes ikke høj vandstand);
Det er en myndighedssag der bliver arbejdet på i Lolland Kommune.
e) Sidste år talte vi under punkt evt. om malerarbejde på Skelsnæshytten, er man kommet længere med det. Er der en plan for den videre vedligeholdelse? Bo informerede om at der
med tækkemanden er en aftale om at holde øje med mønningen hvert andet år. Større
vedligeholdelsesarbejder på Skelnæshytten kan ikke forventes at kommunen vil gå
ind i.
f) Oprydning ved ophalersted og bro ved Roklubben når Anemonen er lagt i (øjnebæ for borgere og turister).
Bo drøfter med Park og Vej om der kan ryddes op.

Eventuelt
Hejrede Friland: virksomheden ønsker ikke længere at der skal være offentlig parkeringsmulighed, og der arbejdes på en løsning, med en alternativ placering af fugletårnet. Det
understreges at der fortsat er offentlig adgang af vejen til fugletårnet.
Persontællere; Uffe aflagde rapport der vedlægges referat.
Naturparkguider: Catharina orienterede om det vellykkede projekt. Naturpark Maribosøerne
har nu 18 certificerede private Naturparkguider.
Naturlandet; Bo orienterede kort om de væsentligste fremskridt i projektet, herunder temagruppernes arbejde. Følg med i projekt Naturlandet på www.facebook.com/naturlandet
Legeplads: Lolland Kommune er ved at renovere legepladsen ved Kajakklubben.
EuroParc: Naturpark Maribosøerne er fortsat medlem af EuroParc, men certificeringen som
bæredygtig Naturpark forventer kommunerne ikke vil blive gentaget for en ny periode, da
omkostningerne hertil er store, og ikke synes at stå mål med udbyttet. Det aftaltes at drøfte
dette nærmere på et kommende møde.

Næste møde afholdes som tidligere varslet:
Torsdag den 12. oktober, i Kajakklubben på Refshalevej 52, 4930 Maribo.
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