Dagsorden Referat fra
Reersø Lokalråd bestyrelsesmøde hos Knud
Torsdag den 24. januar 2019

Tilstede: Vagn, Anita, Knud, Margrethe, Henrik, Lis
Fraværende: Kasper
Referent: Lis

Punkt 1:
Godkendelse af referat fra den 17.10.2018

Punkt 2:
Der er kommet en henvendelse fra Kaj
Flemming Nielsen Hesselbjergvej 46. Han er
med i bestyrelsen for foreningen ”Imod
vindmøller i Jammerlandsbugten” Han spørger
til Lokalrådets holdning til Vindmølleparken i
Jammerlandsbugten.
Kopi af mailen:
I fortsættelse af vores telefonsamtale, vil jeg
gerne give udtryk for, at jeg forstår, at
Lokalrådet naturligvis ikke skal beslutte, hvad
reersøborgernes mening om mølleprojektet
skal være, men jeg kunne godt tænke mig, at
det kunne være Lokalrådets opgave at
medvirke til at kaste lys over konsekvenserne
ved opsættelse af mølleparken. Jeg tror ikke,
der kan være tvivl om, at projektet vil have en
betydning for miljøet omkring Reersø - det
fremgår faktisk af VVM-redegørelsen, som er
fremlagt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at
borgerne bliver bekendt med konsekvenserne
- bl.a. ved deltagelse på informationsmødet
den 16. januar (som Energistyrelsen har lagt
på et tidspunkt, hvor det er rigtigt svært for
mange af de berørte borgere at deltage). Man
kunne eventuelt arrangere en bus-kørsel fra
Reersø, hvis det skønnes, at der er
tilstrækkelig interesse i at deltage. Jeg deltager
gerne i bestyrelsesmøde med in-put fra Beskyt

Godkendt

Lokalrådet mener ikke det hører ind under
Lokalrådet formålsparagraf, da vindmøllerne
ikke opsættes på Reersø, men anbefaler at
borgerne på Reersø sætter sig grundigt ind
projektet og deltager i debatten og kommer
med deres individuelle indsigelser til projektet.
Med hensyn til økonomi omkring fælles
buskørsel råder lokalrådet kun over
økonomiske midler via kontingentet og et lille
offentlig bidrag til administration.

Jammerland Bugt, hvis det ønskes. Den
visuelle påvirkning af udsigten er den mindst
problematiske af mange andre problemer, som
jeg ser det. Et af de andre problemer, der er
bekymrer mig, er forurening fra maling
(coating), fiberplastforurening fra vingerne
samt tungmetalforurening fra
bremsebelægninger, som med tiden kan
forårsage fiskeforbud i Jammerland Bugt.
Støjproblemet bekymrer mig også meget.

Punkt 3:
Lokalrådet videresender materialet til Reersø´s
Skrivelse tilsendt bestyrelsen fra Danmark
lokale beredskabs
Redder Liv. Det handler kort om at uddanne
Men støtter op omkring det gode initiativ.
frivillige til førstehjælper i forbindelse med
hjertestop. De vil så modtage et sms-opkald fra
alarmcentralen og der vil blive afsendt 3
frivillige afsted ved opkald.
Bilag er bilag er tidligere udsendt

Punkt 4:
Vi skal drøfte hvor vi kan have et lagerlokale
til vores telt, gulv og andre effekter Lokalrådet
ejer.

Det lokale beredskab har lokaler på Skovvejen,
hvor der er plads til Lokalrådets ting.
Prisen aftales senere

Punkt 5:
Lokalrådet har fået bevilliget 15.000,00 kr. til
indkøb af flagstænger. Vi skal drøftet hvilken
type og hvad flagstængernes skal bruges til.
Skal de bare være til låns for Reersøborgerne
eller skal vi lave en lille flagalle med
opsætning af flag på alle flagdage. F.eks. 2
flagstænger ved indsnævringen til Reersø, 2
flagstænger omkring Reersø huset og 2
flagstænger omkring Ishuset.
Hvis denne løsning vælges skal vi drøfte:
Hvem står for arbejdet
Vi skal drøfte hvor flagstængerne kan være.

Margrethe indhenter tilbud på flagstænger, til
en flagalle. Hvis der er økonomi til det, vil vi
købe 6 stk.

Punkt 6:
Sandfodring af Nordstranden, Status for dette
projekt. Der er en borgere på Facebook der
mener at pengene er spildt ved at lægge sand
ud på standen. De mener næste gang der er
højvandet forsvinder sandet igen. De foreslår
inden man lægger sand ud på standen
undersøger om vi ikke kan få en tilladelse til at
lægge en række sten for at dæmme op for
vandmasserne ved kraftig storm og højvande.

Formanden oplyser at han skriftlig og
telefonisk har rykket for svar fra
Naturstyrelsen. Der er for lang tid siden
modtaget tilladelse fra Kystdirektoratet.
Med hensyn til forskellige tiltag for at
fastholde sandet på badestranden og
beskyttelse af kysten.
Kontakte kommunen med henblik på om det
er muligt at genetablere det gamle stendige,
der ligger ca. 100m ude i vandet.

Punkt 7:
Uddeling af folder der anbefaler medlemskab
af Reersø Lokalråd. Formanden har et udkast
med.

Uddeling fra den 22. februar til senest den 3.
marts

Punkt 8:
Vedtægtsudvalget er nu færdige med forslag til
nye vedtægter. Forslag til de nye vedtægter
vedlægges.

Udkastet til vedtægter godkendt. Endelig
godkendelse på generalforsamlingen den 25.
marts.

Der skal også udfærdiges ny forretningsorden.
Det anbefales at vente med det til efter
generalforsamlingen.

Punkt 9:
Den forestående generalforsamling den 25.
marts i Reersø Huset.
Vi skal finde en dirigent til
generalforsamlingen.
Hvem genopstiller.
Evt. forslag til nye kandidater
Hvad skal kontingentet være i 2020
Hvad med kaffe, kage, øl og vand.

Den nye forretningsorden for bestyrelsen
udfærdiges først efter generalforsamlingen.

25 kr. pr person (2020)
Lokalrådet står for kaffe/kage, det vil være
muligt at købe øl/vand.

Punkt 10:
Hej Vagn
Som du sikkert har læst på Reersø
Facebook gruppen, er der efterhånden
mange der går og har mindre frustrationer
over Nordstranden, kystsikring, mulig
vindmøllepark i Jammerlands bugten, hvad
der sker i forhold til fredninger nu hvor
masterne er fjernet? o ma.
Vi er en del der synes, vi mangler
information og en generel snak om
Reersøs fremtidsmuligheder.
Hvad mener I i lokalrådet og hvad mener vi
andre borgere?
Det kunne være en interessant snak måske endda med nedsættelse af diverse
arbejdsgrupper, så vi selv kan styre
udviklingen her på øen.
For mig at se, kunne det være interessant
at sætte sådan en proces i gang før den
kommende generalforsamling i marts.
Vil I i lokalrådet være med på at sætte
sådan en møde op?
Ps jeg kommer gerne med et kvalificeret
indlæg på sådan et møde om hvordan jeg
forstiller mig, vi kan udvikle naturen her på
øen
Jeg ser frem til at høre fra dig / jer
De bedste hilsner/ best regards
Bent Yde Jørgensen
Chilbal Film
Møllevej 12, Reersø
4281 Gørlev
Tlf. 5121 3057
www.chilbal.dk Mail: bent@chilbalfilm.dk

Der vil blive afholdt et medlemsmøde i Reersø
Huset onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19:00, hvor
Lokalrådet orienterer om aktuelle projekter og
hvor medlemmer kan byde ind med forslag og
ønsker.
Lokalrådet vil så efterfølgende på et
bestyrelsesmøde vurderer projekterne og
meddele hvilken der har lokalrådets opbakning.
På de projekter der har lokalrådet opbakning vil
der så blive nedsat forskellige arbejdsgrupper
der skal arbejde videre med forslaget.

Punkt 11:
Eventuelt: Her under.
Næste bestyrelsesmøde

Dato 18. marts 2019 kl. 19
Hvor. Hos Henrik

