Referat miljøudvalgsmøde, lørdag den 25. oktober 2014 kl. 10.00 til 16.30.
Mødested: Bogense Roklub.
Deltagere: Erik Trøigaard (ET), Anne Wilms (AW), Gorm Proschowsky (GP), Peter Lund Sørensen (PS),
Birgitte Hammeleff (BH), Stine Høi Sørensen (SS), Anders Andreasen (AA) (sekr.)
Referent: Anders Andreasen
1. Gennemgang af referat fra mødet i Bagsværd den 12.4.2014.
Ingen bemærkninger
2. Lokale og Anlægs fonten har udsendt et idekatalog om idræts anlæg i havne miljøer.
Gode idéer som kan bruges i forbindelse med projekter i og omkring roklubber. Dog kræver det at
man byder ind meget tidligt i processen.
Forslag: Fakta-ark med minimumsmål på både, broer, materialer mv. Laves som folder fra DFfR
(ligesom sikkerhedsfolderen). AW er tovholder og tager initiativ til at samle fakta. AA laver layout
og sender ud igennem DFfRs kanaler (nyhedsbrev, web, direct mail). Kan sendes til
kommuner/samarbejdspartnere i forbindelse med omdannelser/ombygning/nybygning.
Målet er at have et udkast klar til miljøseminar.
3. Bagsværd Sø: Kort orientering omkring Bagsværd sø og plejeplanen.
AA orienterede om plejeplan og opgradering af rostadion. Der er generelt god stemning og
fremskridt på området. Gladsaxe kommune står i spidsen for projektet. Miljøudvalget følger med
på sidelinjen. Der forventes ikke yderligere udgifter til Bagsværd sø, hvorfor posten fjernes fra
udvalgets budget.
4. Udkast til adgangspolitisk handlingsplan.
FR har skrevet et udkast til ny opdateret adgangspolitisk handlingsplan. Udkastet er særdeles
positivt set med rosportens øjne.
5. Tang produktion i Horsens Fjord.
ET orienterede. Der er nedsat et udvalg, som kommer med en rapport i slutningen af året. Der er
fokus på området på højere plan (bl.a. Friluftsrådet).
6. Københavns Havn.
SS orienterede om cykel- og gangsti foran SAS og ARK. Politikerne valgte at gå imod roklubber,
ejerforeninger og forvaltningen, som alle anbefalede, at stien løb bag om klubberne.
Svømmere er blevet et problem, idet de svømmer i hele havnen og ikke kun i havnebadene. Jetski
har været et stort problem i sommeren. Der har været fokus på problemet i medierne.
Der kommer nyt havnereglement for havnen. AW undersøger gennem sine kontakter, hvordan det
er muligt at påvirke processen. AA tager herefter kontakt til følgende:
Susanne/Ida ARK/SAS
Pia Østergaard (DSR)
Mette Bagger
Niels Holmquist (KR)
Der kommer et Rohotel på Nordhavn til brug for Svanemøllehavnens roklubber. 3 klubber har
takket ja.

7. Miljø pris.
Den 3. og sidste miljøpris uddeles i 2015 og hvad så? Hvordan fastholder vi klubberne i deres miljø
tiltag. Der skal vælges nyt emne om ca. 1 år. Forslag: Grøn guide til regattaer, klubber. Samarbejde
med arrangører om grøn profil på arrangementer/hverdag. Kan laves som tretrinsraket med grøn
guide til regattaer, klubber, events. Der tages en beslutning til næste udvalgsmøde.
8. Møde med rosportens miljønetværk.
Miljøseminar 2015. AA og ET har holdt møde med DKF og Sejl om samarbejde på miljøområdet.
Kano og Kajak vil gerne være med til et seminar i januar 2015, men Sejlerne ønsker kun at blive
orienteret om vores aktiviteter.
Herefter diskussion om indhold på miljøseminar 2015.
LOA skal med til seminar. AA undersøger.
Fonde er mere interessant end colibakterier. Fonde om lørdag, bakterier om fredagen. Forslag til
oplægsholder: Torben Steenstrup (Tak for støtten Hr. fond).
Forslag til emne: hvordan sikrer vi grøn adfærd hos roere?
AA kontakter DKF og forsøger at forhandle et weekendprogram.

9. Nyt fra Friluftsrådet.
SS orienterede.
Der kommer ny direktør i FR.
Politik til byfriluftsliv under udarbejdelse. Kommer mere til næste møde.
Sommeren igennem har der været en del polemik omkring hundelorte og blåflag.
Årets friluftskommune: Næste års tema: Friluftsliv og klimatilpasning.
Brugerbetaling fylder meget i FRs arbejde. Ikke det store problem for roning endnu.
Friluftsrådet glæder sig over, at et lovforslag om Den Danske Naturfond nu sendes i høring. Den nye
fond betyder, at Danmark får ny natur for foreløbig 875 mio. kroner.
10. Fastsættelse af mødedatoer
Næste møde i udvalget: 7. marts 2015
11. Eventuelt
Bjørn Hasløv er udtrådt af udvalget og Stine er trådt ind. AA sørger for at dette ændres hos DFfR.
Anders på barsel 9. april til 4. juni 2015.
Stine viste stenpapir. Miljørigtigt papir. Kunne være en idé til tryksager i DFfR.

