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Naturgruppen 

Sejs-Svejbæk Lokalråd  

Møde tirsdag den 9. september 2014 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-20.30, Kildetoften 32 (Jens) 

Mødeleder: Helle Præsius Busk 

Referent: Helle Præsius Busk 

Deltagere: Hans Farø Clausen, Jens Würgler Hansen, 

Ingolf Gribsholt, Bjørk Fredslund Andersen og 

Helle Præsius Busk.  

Gæster: Poul Erik Thystrup (måske) og Kri-

stian Nielsen fra Natur- og Miljøsektionen 

Fraværende med afbud: Eske Eskesen, Karl Mørch Jensen 

Dagsorden Referat 

1. Velkommen til vores gæst v/Helle 

En kort præsentationsrunde. Deltager i 

dagsordenspunkterne 1-2 c), ca. 1 time 

 

Kristian Nielsen deltog i mødet, nyansat i 

stedet for Leif Pedersen. 

2. Sager til behandling  

a) Naturaktivitetsplads De små Fisk 

v/Bjørk 

Der er indsendt ansøgning om forpro-

jekt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudval-

get, bilagt økonomisk udkast fra Bendt 

Nielsen (bilag) 

Status vedr. Jorn-stenen? 

Den korrekte ansøgning rundsendes. 

Bjørk tager kontakt til Torben Nielsen. 

Intet nyt vedr. Jorn-stenen. 

b) Himmelbjergruten v/Helle 

Der arbejdes fortsat med ruten ved 

Møgeløvej.  

Evaluering af strækningen langs Sejs 

Søvej, svar modtaget og respons sendt 

Send pdf-fil af evaluerings-respons. 

Poul Erik og Bendt har sendt orientering. 

c) Øvrige områder v/Helle Jeg har videresendt en mail fra Poul Erik Thy-

strup med kommentarer på nogle områder 

 Christiansminde/Sejs Engen – status 

vedr. vedligehold og nabo mv. 

Meget gerne et kig mod søen. Adgangen ved 

nr. 87 tjekkes, stien bag grundene må gerne 

genetableres. 

 Hattenæs  Intet. 

 Havmosen Vejdirektoratet har en del matrikler i Havmo-

sen, der vil kunne dannes en rundtur sam-

men med de kommunale arealer. Der købes 

ikke flere matrikler lige nu, urealistiske pris-

sætninger fra ejernes side. 

 Ladepladsen – status vedr. toilet Kontakt Kultur og Fritid. 

 Ludvigslyst P-pladsen er udvidet. Det fungerer hensigts-

mæssigt. Der kunne være flere køer.  
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 Nordskoven Hundeskoven bruges meget. En del væltede 

træer. Lågen ved P-pladsen er slidt. 

 Sejs Hede Kun får i 14 dage pga. sygdom, der er des-

værre meget græs. Bænk er sat op mod øst. 

Markering af trampesti er nødvendig. 

 Gudenåen Intet. 

 Borgdalen (navnet burde være Bordal, 

vejen til Borresø) 

Området ved Bjørnholt.  

d) Lokalplanen vedr. Langdalsparken 

v/Helle 

Konkrete dispensationsansøgninger be-

handles på næste møde i Plan-, Miljø- 

og Klimaudvalget. 

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist 

at behandle den indsendte klage over 

processen. 

 

Klage til statsamtet? Jarl: En personlig hold-

ning, at en plan skal være åben… (i MJA 

vedr. Bredhøjvej-lokalplan).  

Der vil blive indsendt fornyet klage til Natur- 

og Miljøklagenævnet. 

3. Nyt fra lokalrådet siden sidst 

Der været afholdt flere lokalrådsmøder. 

Se nyhedsbrevene i Foreningsnyt. 

 

Orienteret 

4. Aftale om næste møde 

 

Helle indkalder til næste møde, når ansøg-

ning om forprojekt vedr. De Små Fisk forhå-

bentlig imødekommes. 

 

5. Eventuelt 

 

NB: Målinger af togtrafik bør findes frem fra 

½-times driftens tid! 

 

Mulige projekter, aktiv liste: 

Bænk på Stoubjerg (reparation) 

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. 


