Naturgruppen
Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 26. februar 2014
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-20.30 i Multihuset

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Helle Præsius Busk

Deltagere:

Hans Farø Clausen, Jens Würgler Hansen,
Ingolf Gribsholt, Eske Eskesen, Bjørk Fredslund Andersen (nyt medlem) og Helle Præsius Busk.
Aase I. Madsen deltager vedr. De Små Fisk

Fraværende med afbud:

Karl Mørch Jensen

Dagsorden

Referat

1. Sager til behandling

Velkommen til Bjørk!

a) Naturaktivitetsplads De små Fisk
v/Aase
Arbejdsgruppen (Karl, Aase og Ingolf)
har afholdt flere møder med Ole Juul
Andersen, Bendt Nielsen m.fl. Keld
Meldgaard fra SSIF deltager (partner).
Bjørk og Kirsten fra lokalrådet træder
ligeledes ind i arbejdsgruppen.

Aase orienterede, i Karls fravær. Korrespondancen i februar sendes rundt til orientering.
Der arbejdes videre.
Link til Bente Rytters beretning om syndikalisten.

b) Himmelbjergruten v/Helle
Der er indkaldt til møde i partnerskabet
dd., Helle og Aase deltager.
Flot deltagelse i arbejdsdagene med
nedgravning af pæle samt Store GudenaaDag den 17. august 2013, tak for
indsatsen. Evaluering er sendt.

Referat fra dagens møde sendes rundt.

c) Vandrestikortet v/Helle
Uddelt med Foreningsnyt i maj.
Skiltning og vedligehold mv. af stierne i
Sejs-Svejbæk ”overgår” til Trafiksikkerhedsgruppen.

Godt arbejde!

d) Lokalplanen vedr. Langdalsparken
v/Helle
Se mail fra Jens (6.2.14). Lokalrådets
holdning, behandling i Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget den 10. marts 2014

Kort opridsning af hele forløbet og lokalrådets
holdning.

e) Øvrige områder v/Helle

Leif P. får nyt job: tak for samarbejdet!



Tjek vedligehold,
Kommentar fra lokalrådet: Stien om Christiansmindefredningen er ufremkommelig på
grund af meget våd jord. Reetablering af sti

Christiansminde/Sejs Engen – status
vedr. vedligehold og nabo mv.
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bag grundene ønskelig.
Til efterretning.



Hattenæs – der er vedtaget lokalplan
for området



Havmosen – vedligehold?



Ladepladsen – klage af 18. august
2013 og svar af 4. oktober 2013, bilag



Ludvigslyst

Ok.



Nordskoven – pt. ro om mountainbikeruten. Ikke svar vedr. skovsankning.

Orienteret.



Sejs Hede – lovet afmærkning af trampesti afventes.

Ryk!



Gudenåen



Borgdalen – losseplads og svar

Hans deltager i møderne, der er pt. uro om
formandsskabet.
Jorden genbruges til at ligge på skrænterne,
efter den er siet. Der skal 150 m2 sand under
motorvejen.
Skrænt til digesvaler, DN forespørger.

Der trænger til at blive ryddet op efter stormen (anmodning om oprydning på private
parceller som pres til salg?)
Toilet bør renoveres

2. Nyt fra lokalrådet siden sidst
Der været afholdt lokalrådsmøder, politikermøde og valg. Se hjemmesiden.

Borgermøde den 19. marts med mindre
grupper, dialog. Mød meget gerne op. Eske
indleder naturgruppen.

3. Aftale om næste møde

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19

4. Eventuelt

Næste møde: Tænk i mindre projekter, som
vi kan søge på fremadrettet. Eksempler:
Bænke, på Stoubjerg samt ved den østlige sti
nedenfor Stoubjerg, repareres. Bro over
jernbanen. Trækfærge ved Ladepladsen.
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