Grønt Råd

REFERAT af møde d. 20. februar, 2020.

Deltagere:

Henrik Øster, Anna Maria Buur, Bjarne Kleis, Holger Sørensen, Mogens Wedel-Heinen, Palle
Kristensen, Inge-Dorthe Larsen, Thorkild Ljørring, Michael Kristensen, Bjarne Manstrup

Afbud fra:

Naja Kjærgård Laursen, Merete Hammelken, Jan Kølbæk

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referat
1)

Bemærkninger til referat og udsendt dagsorden
Ingen bemærkninger

2)

Meddelelser fra formanden
Michael orienterede om nedenstående aktuelle sager fra Teknisk Udvalg:
 Igangværende drøftelser af den nye spildevandsplan
 Dialogmøder med bådlaug i de tre lystbådehavne
 Teknisk Udvalg afholder ekskursioner. Næste gang besøges øens rensningsanlæg
 Kommunens ressourceplan – herunder: frekvens for afhentning af husholdningsaffald,
håndtering af have-/parkaffald, nye biler foreslås drevet af biogas
 Ny genbrugsplads foreslås placeret på Trolleborgvej
 Råstofplan (udarbejdes af Region Midtjylland og sendes i høring senere)
Kommende sager:
 Omklassificering i Strandskoven
 Orientering om Natura 2000 udpegningsgrundlag
 Kommuneplanproces
 Udviklingsplan for Ballen
 Lokalplan 81, Søholm
 Evaluering af arrangement på festivalpladsen
 Lokalplan-forslag, Strandvejen
 Lokalplan-forslag, Onsbjerg
 Forslag til vandløbsregulativ for Sørenden

3)

Indkomne punkter til dagsordenen

3.1)

Naturafdelingen 2020. Status og udvikling.
Notatet, der var udsendt med dagsordenen, blev gennemgået og kommenteret.
Mogens Wedel-Heinen, der har været ansat som konsulent af TRAP Danmark, supplerede
med oplysninger om processen og de kommende bogudgivelser.
(Der er efterfølgende foretaget nogle få tilrettelser af notatet som vedhæftes dette referat.)

4)

Bordet rundt
Samsø Energi- og Miljøkontor:
Inge Dorthe nævnte, at foreningen inddrages i kommunens Klimahandleplan. Der afholdes
generalforsamling d. 19/3 kl. 19.30.

Samsø Landboforening:
Henrik omtalte de aktuelle store udfordringer med ekstreme mængder nedbør.
Samsø Jagtforening:
Bjarne fortalte om forsøget med udsættelse af såkaldt ”Judas-mårhund”. Der er fortsat ikke
registreret mårhund på Samsø.
Teknisk Udvalg:
Michael orienterede om Fjernvarmeværkerne. Slam fra spildevand kan generere varme og
restprodukt kan anvendes til jordforbedring og aktivt kul.
Andre former for slam (f.eks. fra oprensede gadekær) kan sandsynligvis også anvendes.
Kommunen etablerer en lille ”klimaskov” ved Østerløkkevej.
Dansk Ornitologisk Forening:
Mogens omtalte seneste fugletællinger. Både optællinger af svaner og gæs samt total
vandfugletælling viser begrænsede udsving i bestandene.
Foreningen Økologisk Samsø:
Thorkild anbefaler, at Grønt Råd inddrages i borgerforeningernes arbejde med etablere
stiforløb. Foreningen får besøg af andre kommuner, der ønsker at høre om fonden, der
opkøber arealer og stiller dem til rådighed for jordbrugere.
Friluftsrådet:
Anna orienterede om et projekt i True Skov, hvor en række interessenter bidrager med
forslag til, hvad man kan bruge en skov til. Der afholdes generalforsamling i marts.
5)

Eventuelt
Intet til punktet.
Næste samling i Grønt Råd bliver ekskursionen d. 27. maj fra kl. 12 – 17
 Det er foreslået, at en besigtigelse af forsinkelsesbassiner kunne indgå.
 Yderligere forslag modtages gerne.

Ref. Bjarne Manstrup

