Naturgruppen
Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde tirsdag den 29. april 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 og Helle Præsius Busk.

Fraværende med afbud:

Karl Mørch Jensen

Dagsorden

Referat

1. Sager til behandling
a) Naturaktivitetsplads De små Fisk
v/Ingolf og Bjørk
Arbejdsgruppen har holdt møde den 7.
april 2014

Keld skal skrive et fælles brev til Kultur- og
Fritidsudvalget, det er sendt til gruppen inden
endelig fremsendelse. Udkastet sendes til
naturgruppen.
Status vedr. Jorn-stenen fra Karl: Sagen ligger hos Statens Kunstfond (Billedkunst), de
har haft det i 1,5 uge nu og vi venter spændt
på livstegn fra dem. Projektet var først hos
deres konsulenter, som fandt den rigtige afdeling og i øvrigt fandt projektet interessant.

b) Himmelbjergruten v/Helle
Intet nyt siden februar

Afventer. Evt. udsnit af Himmelbjergrute-kort
ved Sejs Søvej/Svejbæk Søvej.

c) Lokalplanen vedr. Langdalsparken
v/Helle
Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen den 10. april 2014

Sejs-Svejbæk Lokalråd sendte den officielle
korrespondance til Naturstyrelsen inden mødet. Dette skete på opfordring fra et møde,
indkaldt af Jens, med bl.a. repræsentanter
fra Svejbæk Grundejerforening, naturgruppen og lokalrådet. Jens har desuden på egne
vegne sendt en historisk opdatering om processen i hele forløbet. Intet nyt i øvrigt.

d) Mindre projekter, fremadrettet
Jf. referatet fra sidst: Bænke, på
Stoubjerg samt ved den østlige sti nedenfor Stoubjerg, repareres. Bro over
jernbanen. Trækfærge ved Ladepladsen.

Ludvigslyst, bænke/borde. Evt. tekniske skoler i praktik. Ladepladsen, bænk. Havmosen.
Sti om Christiansmindefredningen, der kan
opfylde fredningsbestemmelserne.
Liste nederst på dagsorden/referat fremadrettet, kan altid suppleres.

e) Øvrige områder v/Helle


Christiansminde/Sejs Engen – status
vedr. vedligehold og nabo mv.

Træer mod søen ved Sejs-Engen? Natur &
Miljø forespørges.



Hattenæs

Kajakklubben



Havmosen – vedligehold?
Status undervejs.

Afventer svar fra Natur & Miljø
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Ladepladsen – status vedr. toilet

Afventer svar fra Natur & Miljø



Ludvigslyst

Trailerpladsen er udvidet i år.



Nordskoven

Ikke uro med MTB pt.



Sejs Hede – lovet afmærkning af trampesti afventes fortsat.

Afventer svar fra Natur & Miljø



Gudenåen

Ikke møder i marts/april



Borgdalen

Navnet burde være Bordal, vejen til Borresø.

2. Nyt fra lokalrådet siden sidst
Der været afholdt borgermøde og lokalrådsmøde. Se nyhedsbrevene i Foreningsnyt.

Orienteret.

3. Aftale om næste møde

26. august 2014 kl. 19 – øv, en dobbeltbooking, rykkes til 2. september 2014 kl. 19

4. Eventuelt

Intet

Mulige projekter, aktiv liste:
Bænk på Stoubjerg (reparation)
Bænk ved den østlige sti nedenfor Stoubjerg (til erstatning for ødelagt bænk)
Bro over jernbanen ved Stoubjergvej
Trækfærge ved Ladepladsen
Bænk ved Ladepladsen
Bænke/borde ved Ludvigslyst
Sti ved Havmosen
Sti om Christiansmindefredningen, der kan opfylde fredningsbestemmelserne.
Vedr. bænke/borde: Eventuelt i samarbejde med tekniske skolers elever i praktik.
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