
 

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Grønt Råd, 2. december 2009 
 

 
Fraværende: 
Søren, Kirsten, Mogens, Rudolph (ny mail: rudolf@lundsgaardgods.dk). 
 

Miljø- og Kulturforvaltning 

 

 
1. Opfølgning siden møde den 2. september 2009 
Ad 1) Opfølgning. Referat godkendt. 
 
2. Hindsholm i Naturkanon - hvordan kan det anvendes? 
Ad 2) Drøftes videre i pkt. 7 
 
3. Temadag Odense Fjord den 6. marts 2010 
Ad 3) Sted: Elsesminde i Odense. Fjordens dag konference afholdt (tjek fjordens dag 
hjemmeside). 
 
4. Kitesurfere omkring Fyn, seneste nyt 
Ad 4) SNS er bakket noget ud. DOF og kite-surferne arbejder videre. Fynshoved blev 
ikke brugt af organiserede surfere. Både geografisk og tidsmæssig afgrænsning af 
gode/dårlige områder. Der er retningslinjer for surfing på Bøgebjerg Strand og 
Nordstranden. 
 
5. Kort orientering om nye politiske medlemmer 
Ad 5) Formanden for MTU og en mere. Andre rådsmedlemmer (organisationer) ind-
bydes/udvælges i 1. kvartal 2010. Grønt Råd peger på følgende mulige samarbejds-
partnere, nye medlemmer: Turistkontoret, Landsbyrådet. 
 
6. Kort orientering om vand- og naturplanerne 
Ad 6) V/N-planerne stadig ikke kommet endeligt ud pga. forhandlinger mellem KL og 
regeringen. Nyeste (og meget vedholdende) deadline er 7. januar 2010. Kommunen 
har fået ansvaret, med en støttegruppe (overvågning) fra Staten. Overordnede planer 
per vandområde med samarbejde mellem kommuner. Ordninger om støtte til enkelt-
lodsejer indenfor hver kommune. 
 
7. Rådets baggrund – Er vi mere et vand- og naturråd eller et åbent land råd 
end et egentligt grønt råd (lokal agenda 21)? 
Ad 7) Med alle de interessevinkler som organisationer bringer ind i Grønt Råd, kan vi 
være dialogforum for de mulige tiltag i Vand- og Naturplanerne. Kobling fra naturbe-
varing, naturgenopretning til benyttelse, rekreative muligheder. Vand- og Naturpla-
nerne foreslås som fokusområde for rådets arbejde i 2010-. 
Danmarks Friluftskommune 2010 er en konkurrence under Friluftsrådet. Dette års 
tema om formidling af friluftsliv og naturoplevelser passer umiddelbart godt ind i Ker-
temindes profil, så kommunen vil prøve at opnå prisen i 2010. 
 
8. Møder i 2010 
Ad 8) Møder næste år lægges ud til det nye Grønt Råd. 
 
9. Eventuelt 
Evt:) Orientering om projekt Tårup Inddæmmede Strand. Projektet fortsætter med 
yderligere samtaler med lodsejere og projektering. 
Naturaktiviteter fra kommunens side for foråret 2010 (ved friluftsvejleder Mads Chri-
stensen) er meldt ind til www.naturnet.dk. 
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