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Referat fra møde i Brugerrådet Naturpark Maribosøerne den 29. august
2013
Deltagere: Uffe Nielsen, Mads Petersen, Carsten Drejer, Leif ”Salle” Nielsen,
Yvonne Rasmussen, Martin Nyvang, Anne Elmer, Jimmi Spur Olsen, Terkel
Jakobsen, Troels Lyndelse, Pia Lyndelse, Kurt Frederiksen, Tove Aittomaki,
Annette Greenfort, Bo Rasmussen, Frederik Cordes, Heidi Larsen
1. Velkomst
Heidi Larsen bød velkommen.

Tlf.: 54 67 67 67
Fax: 54 67 67 68
lolland@lolland.dk
www.lolland.dk
Kontaktperson
Annette Christoffersen
Udvikling og Erhverv
Tlf.: 2936 3916
anch@lolland.dk

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. maj 2013
Godkendt
3. Drøftelse af støttepunkter v/Carsten Drejer
Støttepunkter har været drøftet på flere møder, og Carsten har denne gang
følgende punkter, som kunne håndteres bedre:
-

Nedlæggelse af toiletter ved badestranden ved Kajakklubben.
For sen udskiftning af bord/bænk sæt ved Engestofte mod Hejrede Sø.
Udsigten er nu helt tilgroet.
Der bør skæres en kile ved rastepladsen ved Pumpestationen.
Brændenælderne på Borgø bør slås noget oftere
Hegnet på Borgø bør nedtages.
Søfronten omkring Klostersøen.
Græsslåning ved Fugletårnet
Trekantsøen er tilgroet.

Heidi Larsen oplyste at der allerede er dialog med Park og Vej i Lolland
Kommune omkring problematikkerne samt at kommunen, som nævnt på sidste
møde, har ansøgt Natur og Erhverv om midler til forbedringer i Maribo i
forbindelse med Maribos jubilæum
Heidi Larsen og Frederik Cortes udarbejder en prioriteringsliste (set fra
Brugerrådets perspektiv), som drøftes i kommunerne.
Frederik Cordes orienterede om forsøgspulje i Gudborgsund Kommune, hvor
der tegnes kontrakt med foreninger om ansvar for drift og pleje. Lokale
foreninger opfordres til at ”hjælpe til” i lokalområdet ved at påtage sig frivillige
opgaver. Frederik nævnte f.eks. maling af fugleudkig ved Hejrede Sø, tilsyn
med stier/information om problemer med skilte.
Anne Elmer foreslog at man evt. kan lave aftaler med Produktionsskolerne,
Multicenter Syd m.fl.
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Punktet tages op igen på næste møde i Brugerrådet.
4. Fast orientering
Naturparkdagen 8. september
Tove Aittomaki gennemgik programmet for dagen. Dagen markedsføres rigtig mange
steder. Arbejdsgruppen beder deltagerne melde tilbage, hvor mange der har deltaget. På
næste møde evalueres Naturparkdagen.
Statistik på besøgende fra tællere
Der har desværre været lidt tekniske vanskeligheder, så tallene vil blive eftersendt.
Partneraftaler
Intet nyt.
Drift og pleje
Jimmi Spur Olsen oplyste, at Højene er blevet slået samt at Naturstyrelsen har udsat får
igen.
5. Orientering fra kommunerne
Frederik Cordes orienterede om status omkring henvendelse vedrørende manglende
overholdelse af vandløbsregulativ i Hejrede Sø. – Bilag medsendes referatet.
Heidi Larsen orienterede om projekt velkomststruktur for Naturpark Maribosøerne. Et
eksternt konsulentfirma skal løse opgaven. Planen er, at alle interessenter omkring
Maribosøerne skal interviewes med fokus på markedsføring, vedligehold, partnerskaber,
drift m.m. Den færdige rapport sendes til Friluftsrådet og skal indgå i ansøgning om
Certificering.
Heidi Larsen opfordrede alle til at tænke kreativt og komme med de gode ideer under
interviewene.
Materiale fra Friluftsrådet medsendes referatet.
Heidi Larsen orienterede om besigtigelse af Skelsnæs Pavillonen og roste arbejdet med
istandsættelsen. Der var opfordring til at fortælle den gode historie på hjemmesiden.
Heidi Larsen orienterede om modernisering af hjemmesiden. Der arbejdes blandt andet
på at partnerne får mere plads samt at hjemmesiden bliver en visuel oplevelse. Hun
opfordrede til at indsende billeder til anch@lolland.dk som vi kan/må bruge på
hjemmesiden. Den moderniserede side vil kunne vises på tablets og smartphones og går
i luften i løbet af september. Sprog på websiden blev drøftet.

6. Orientering fra medlemmerne
Annette Grenfort orienterede om ansøgning om etablering af traktørsted ved Søholt.
Afventer svar fra Real Dania.
Troels Lyndelse orienterede fra kick-off arrangement vedr. ”stedet tæller”. Heidi Larsen
foreslog Troels at fremkomme med sine synspunkter/ideer når han interviewes i
forbindelse med projekt velkomststruktur så alle ideer samles dér.
Jimmi Spur Olsen orienterede om Tårnets Dag, hvor hans tagterrasse var tilmeldt og
opnåede en 4. plads.
Jimmi bød alle velkommen til at holde ind ved højene, hvor der er et imponerende
sommerfugleliv.
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8. Opsamling fra mødet til evt. pressemeddelelse
Der er udsendt pressemeddelelse omkring Naturparkdagen.
Der udsendes pressemeddelelse på Brugerrådets vegne, når vi går i luften med ny
hjemmeside.
9. Næste møde
Det er en god idé at indsende eventuelle punkter til dagsordenen 14 dage inden næste
møde. Sendes til anch@lolland.dk.

10. Eventuelt
Tove Aittomaki orienterede om kommende LF Katalog med opfordring til opbakning. Det
er det eneste turismekatalog som udkommer vedr. Lolland Falster.
Kurt Frederiksen opfordrede til at foldere over området lægges på hjemmesiden som pdf
filer.

Referent: Annette Christoffersen
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