
Referat af møde i Grønt Råd den 4.juni 2008 
 
Tilstede: 
Holger Gelting var supp. for Tonny Jack Hansen, HH Rudolf Iuel, Stig Bill Brahe, Mogens Ribo 
Pedersen, Søren Larsen, Jens Østergaard (erstatter Anni Borup), Ole Elmer, Torben Andersen, 
Mads Christensen, Lisbeth Stemann Funk og Hanne Raunsmed (ref) 
Afbud: Kirsten Dynesen 
 
1. Velkomst og sidens sidst 
Lisbet bød velkommen og indledte mødet med en kort præsentation af Mads Christensen og Jens 
Østergaard 
2. Referat fra 13. marts godkendt 
3. Opfølgning fra sidste møde  

Afgræsning, de økonomiske muligheder undersøges stadig  
- positive oplevelser med at afgræsning giver mangfoldigheden tilbage fra Grønt 
Råds medlemmer. 
Slørugleprojekt, det kniber natugler og tårnfalke flytter ind i stedet for   
Første grønne oplevelser er cykeltur den 8. juni, hvor Søren Larsen starter løbet 
kl. 10.00 i Munkebo – i siloerne er information om bl. a. kommunens arbejde – alle er 
velkomne med materialer om deres forening. 
Hjemmesiden er updateret 
Opfølgning på informationsmaterialer, Hanne har aftalt med Kerteminde Museer at vi 
gør det, når den nye turistchef er plads, så det bliver begyndelsen på et fremtidigt 
samarbejde. 
Bjørnekloprojekt er i gang – der påpeges at det er vigtigt at huske japansk pileurt – 
og Mads Christensen gjord opmærksom på – at man også laver forsøg med 
”frysning” 

4. a Friluftspolitik, Søren Larsen, Friluftsrådet  -  fremlagde Friluftsrådets politik, som også 
blev udleveret – der er et link under Grønt råd med politikken. Kommentarerne fra Grønt Råd: 
Husk lodsejerne de vil gerne være med i et samarbejde – husk også stederne i Langeskov. 

Spændende emner for Grønt Råd kunne være ”dannelsesrejsen og kulturformidling” – 
oplægget følger på hjemmesiden. 

4.b Oplæg fra DOF – hvor de gav deres bud på kombinationen af sti og fugleoplevelser – det 
illustrative oplæg bliver scannet ind og efterfølgende tilgængeligt på hjemmesiden. 

5. Nyt fra Fyns Hoved, Skov og naturstyrelsen har erhvervet nyt areal på  Fyns Hoved – 
formål og tiltag på det nye sted er ikke afgjort – og punktet fortsættes på det kommende møde 
– og Grønt Råd har et ønske om ajourføring af skilte og informationsmateriale deroppe. 
6. Grønt Råd – ønsker og forventninger:  

Kom gerne med jeres forventninger og ønsker til næste møde, så vi får gjort status efter det første 
år med Grønt Råd i Kerteminde. 

7. Ønsker fra Vandskiklubben, ønsker om en ø i Kertinge Nor, orientering ved Ole Elmer – 
Ole Elmer sender efterfølgende materialet til bl.a Søren – materialet kan fås ved henvendelse 
til Ole. Grønt Råd gjorde opmærksom på mulighederne for vandski i Tavinde området.  
8. Natura 2000,  nyt fra miljøcentret – Miljø og Teknikforvaltningen har haft to meget 
konstruktive møder med Miljøcentret og der kommer bl.a vandplaner i høring til efteråret. De 
følger pr. mail, når der er mere information fra Miljøcentret 
9. Kommuneplanen – orientering om tids og aktivitetsplan følger på hjemmesiden. 
10. Bæredygtighed i de kommende lokalplaner, i de kommende lokalplan er der allerede 
arbejdet med bæredygtighed, Grønt Råd er velkommen til at bidrage yderligere. 
11. Lokalplan 201 og 202 er på vej til vedtagelse  
12. Lokalplaner på vej:  

Louisenlund, tilbygning 



Tilbygning, efterskolen i Drigstrup 
Langeskov N og Røjrupvej  
Vestbyen i Kerteminde 
Lokalplanerne er tilgængelige på hjemmesiden – både dem i høring og dem der er 
offentliggjort. 

13. Orientering bordet rundt: 
 Affaldstur – stor succes, men det er stadig et problem rundt omkring 

Kerteminde Kommune blev ikke Kulturarvskommune, men der er indledt et 
samarbejde med kulturarvsstyrelsen, kulturarven beskrives i kommuneplanen 
Arkitekturens dag – den 1/10 – arkitektur i det åbne land – her er ideer velkomne – 
fotokonkurrence er foreslået 
Turkalenderen  - husk meld jeres aktiviteter ind via deres hjemmeside 
Ideer til ansøgninger (LAG) – link til Kerteminde-lag er at finde på hjemmesiden 

      14.Evt. 
Ole orienterede om ønsker fra Musholm Lakseopdræt, Grønt Råd gjorde 
opmærksom på at en overset gene er genforurening – yderligere oplysninger under 
hjemmesiden havørred Fyn –  
Søren fortalte om et står fremmøde på Hindsholm, hvor formålet var at styrke kultur 
og naturoplevelserne i området, arbejdsgruppe nedsættes -  

      15. Næste møde  bliver den 25/9 kl. 16.00  
 

Med venlig hilsen Lisbet Stemann Funk (formand) og Hanne Raunsmed Andersen (KK) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


