Referat fra møde i DFfR’s miljøudvalg d. 21. januar 2017

Mødested: Industrivej 21, 4000 Roskilde
Deltagere og forkortelser:
ATA

Anders Tranberg Andreasen (Sekretariatet)

ET

Erik Trøigaard (formand (Stevns Roklub))

GP

Gorm Proschowsky (Aarhus Studenter Roklub)

BH

Birgitte Hammeleff (Odense Roklub)

SH

Stine Høi Sørensen(Kalundborg Roklub/Bagsværd Roklub)

(MU

Miljøudvalg)

Afbud:

Peter Lund Sørensen (Esbjerg Roklub), Anne Wilms (Ishøj Roklub)

1.

Gennemgang af referat fra mødet i Københavns Roklub den 21.10.2015.
Referatet blev godkendt

2.

Opsamling fra sidste møde.
Der har været afholdt miljøseminar i Horsens med udflugt til Snaptun omhandlende
havbrug.
Der er gået lang tid siden sidste møde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

3.

Grønt Forbund hvad nu? Vi må have en plan for, hvordan vi forsat kan være DIF Grønt
Forbund, nu hvor vi ikke har grøn klub prisen.
Vi er ikke i fare for at miste status, da vi er et aktivt forbund og har god dialog med DIF.
Grønt klub prisen uddeles ikke fremadrettet. Der er ikke afsat økonomi til det.
Nyt fokus er vejledning i bådvedligehold. Det kan laves plakater, labels og lignende. Bør
være målrettet brugere. Ikke store tykke bøger. Stine udarbejder et koncept.

4.

Tangproduktion, Friluftsrådets Blå Netværk.
Er et stort problem. Vi skal være opmærksomme. Vi skal støtte op om Friluftsrådets
arbejde på området.
Det er problematisk at der ikke følger sekretariatsbistand med. ET tager kontakt til Helle
og vender problematikken. BH tager det også op i sin kreds.

5.

Miljønetværksmøde 2017.
ATA og ET har haft møde med DKF om seminaret. Grundet økonomi bliver det et
endagsarrangement. Emnet er Nordhavn og vi indbyder By og Havn, samt Niels Bak
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Henriksen fra DSR til at holde oplæg. Dagen sluttes af med en tur på vandet. Det blev
foreslået at tage fat COWI, hvis By og Havn ikke kan.
Det bør være muligt at overnatte i klubben før og efter.
Spørgsmål til Niels: Var det den rigtige strategi? Kan man lære noget? Skulle de have
gjort noget anderledes?
Afholdes i en af svanemølleklubberne d. 6. maj.

6.

Friluftsliv på havet er kortlagt, men vi har ikke fået mulighed for at indberette klubvis
endnu.
Vi er blevet bedt om ikke at indberette klubvis da det kan forstyrre crowd sourcing
metoden. Forskerne bag undersøgelsen har søgt penge til at tilføje undersøgelsen et
”klub”-lag. Dette er ikke lykkedes endnu.

7.

Fakta om Roning.
Der er taget rigtigt imod hæftet og det har allerede været brugt meget. Indholdet er
meget brugervenligt og løsningsorienteret. ATA har stadig en del eksemplarer liggende.
ET kan trykke flere når beholdningen er lav.
ATA sender nogle eksemplarer til Friluftsrådet.

8.

Bordet rundt
ATA skriver en nyhed om FR repræsentanter og sender mail til klubberne.
ATA orienterede om Holkenhavn Fjord. Der er en konflikt mellem Nyborg Roklub og
lokale DOF’ere. Klubben og ATA har haft med modparten for at finde en løsning. Der
arbejdes stadig på sagen.
SH tog emnet om open water op. ATA tager fat i svøm og sætter et møde op. Kan vi
lære af hinanden? Hvad kan vi gøre for at undgå at ro dem ned?
ST: Vinterbadning – er det en service vi allerede har?
ST: Naturens dag – skal vi gøre noget?
ET: Naturformidling på vandet. Kommer der flere kurser? ATA: nej, det gør der ikke. DIF
har ikke længere en naturvejleder.
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