Brugerrådsmøde Naturpark Maribosøerne
Deltagere: Lodsejerrepræsentant (Henning Alfred Rasmussen), Naturvejleder (Uffe Nielsen), Søholt
Gods (Cristel Lûttichau), Kajakklubben (Jan Wandy Pedersen), Riderute Lolland (Annette Grenfort),
Turistbureauet (Henriette Lund Pedersen), Hotel Maribo Søpark (Yvonne Rasmussen), DN (Carsten
Drejer), Bådelaug Sømo (Salle), Friluftsrådet (Terkel Jakobsen), Godstedlund Bed & Breakfast (Kiss
Nellemann), Hejrede Friluftsgaard (Pia Lyndelse), Maribo Turistforening, (Peter Malm), Guldborgsund
Kommune (Frederik Cordes og Catharina Oksen), Lolland Kommune (Heidi Larsen og Bo Rasmussen)

Referat af møde den 22. maj 2014.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Ansøgning til Friluftsrådet
3. CRT – prioritering af ideerne
4. Hvordan bliver Naturparken en mere synlig attraktion?
5. Kort orientering fra kommunerne
6. Kort nyt fra medlemmerne
7. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
Ad. 2. Ansøgning til Friluftsrådet
Ansøgningen var udsendt på forhånd og der var en kort orientering om forløb samt om den kommende
proces. Da der ikke var yderligere bemærkninger og justeringer til ansøgningen, vil den blive indsendt til
Friluftsrådet inden sommerferien.
I forlængelse af drøftelserne var der en kort orientering om, at der nu igangsættes arbejde med at skrive en
fællesansøgning til Nordea Fonden fra de to Naturparker og øvrige naturområder på Lolland Falster. For
Naturparkens vedkommende vil det være meget relevant at tage direkte udgangspunkt i den
Naturparkplan, som er udarbejdet i regi af ansøgningen til Friluftsrådet.
Arbejdet er forankret i de to kommuner, men alle bl.a. brugerrådenes medlemmer kan bridrage til indhold.
Proces og indkaldelse til møder herom følger i løbet af maj/juni.

Ad. 3 CRT – prioritering af ideerne
Kort drøftelse af denne. For at få ideerne søsat skal der være en ”ejer ”på dem. Der var ingen, som greb
nogen af ideerne for at arbejde videre med dem. Det blev pointeret at det er brugerrådets medlemmer, som
også skal være med til at få tingene til at ske.
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Ad. 4 Hvordan bliver Naturparken en synlig attraktion
Der blev drøftet følgende:
a) Hvad mangler naturparken i forhold til synlighed?
b) Hvad har vi allerede, som vi kan gøre mere brug af?
c) Hvilke nye ting/tiltag kan vi gribe til?
Punkterne a og b er vedlagt som bilag.
Beslutningen blev:
-

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kortlægge skiltemangler m.m. til næste møde
Der arbejdes stadig på at komme på en studietur
Der foreslås etableret produktkendskabstur inden opstart af sæson 2015. Tages på et kommende
brugerrådsmøde
Websitet skal stadig udvikles – og alle skal levere materialer til sitet.
Lolland Kommune arbejder videre med oplæg til annoncer, som kan profilere området/naturparken.
Skal være klar til sæson 2015 (evt. hvis det kan nås også indrykke nogen i 2014).

Ad. 5 Kort orientering fra kommunerne
-

Der skal bruges en repræsentant fra Brugerrådet i forhold til Byrumsprogrammet Maribo. Yvonne
fra Hotel Maribo Søpark varetager og repræsenterer brugerrådets interesser.
Kort orientering om at Kulturregion Storstrøm arbejder på destinationsudvikling med følgende
temaer:
o Geologi i verdensklasse
o Magt og styrke - fra middelalder til koldkrig
o Industrihistorie med fokus på kunsthåndværk

Ad. 6 Kort nyt fra medlemmerne
Søholt/Christel:
-

Fortalte om en nystartet forening Danish Society of Open Gardens. Se mere på
www.danishgardens.dk Der er haverunde 27.-29. juni.

Naturvejleder:
-
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Uffe fortalte kort om de seneste tal fra tællerne (bilag vedlagt).

Turistchef:
-

Henriette fortalte at kanosejlads er på plads og en aktivitet på søen fra kommende sommer.

Ad. 7 Eventuelt
Det blev besluttet fremover kun at afvikle to faste møder om året. Disse to kan suppleres efter behov ved fx
konkrete emner eller ved arrangementer fx studieture etc. Møderne 2. september og 20. november aflyses.
Næste møde bliver i stedet 2. oktober.

God sommer til jer alle // Heidi
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Bilag 1
Mangler:
-

Skilte ved motorvejen (de brune – viser kun til Nakskov Fjord)
Eget nærområde ved ikke nok.
Butikkerne har intet synligt om naturparken
Mangel af vedligeholdelse på støttepunkterne
Fysiske skilte rundt om i naturparken
Borgruin – skal ”synliggøres” bedre
Cykelruter – mangler fysiske skilte
Designmanual
Skilte ved landeveje fx T-krydset
Opmærksomhed/opfordringer til at passe på naturen

Hvad har vi at gøre godt med eller bruger vi allerede:
-
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Hjemmesiden www.naturparkmaribo.dk
Facebook, det naturlige Lolland
Turistbureauet
App’en – ”det naturlige Lolland”
Det lille kort – Maribo bykort
Info-skilte
Friluftsguiden
Kulturnaut
http://www.visitlolland-falster.com/

