
 

 

Natur- og miljøudvalgsmøde 19/8-2019 
 
Henning Norstrøm, Lars Carlsen, Nick Bosholt, Anders Schnack og Jan Eriksen (ref). 
 
 
1. Siden sidst. 
 
HN undersøger de `nye` søers succession, dvs indvandring af arter og deres forekomst. 
NB har haft et meget positivt møde med Thomas Vestergaard fra Nationalparken. 
AS har kontakt til CABI 
 
 
2. Nye retningslinjer for DGUs natur og miljøpris. 
 
Enighed om at kontakte Torben Kastrup, DGU, for et evt møde og dermed yderligere information 
om de nye rammer for prisen, mere projektorienteret! 
Mødet er nu aftalt til mandag d 2/9 kl 9.00!!! 
 
 
3. Det videre arbejde for verdensmålene. 
 
Enighed om at stilen fra LCs kemi-artikler er brugbar for vores artikler til RGs nyhedsbrev, 
naturligvis med fokus på golfklubben. 
NB og LC aftaler møde om at konkretisere tal for brugen af kemi på banen. 
NB og JEs forslag om en trækampagne som kompensation for klubbens CO2 udslip blev drøftet. 
Udvalget er positivt. Det vil være et emne på mødet med Torben Kastrup og senere forelægges på 
bestyrelsesmødet. 
LC spørger til status på affald, midlertidigt udskudt pga manglende økonomi. 
AS og NB beretter om kommende LEDbelysning på P-pladsen og vejene fra spejlet til bag-hallen! 
JE foreslog at man udnyttede den store blomstermark til at opsætte et bistade ved skoven på hul 
15 og så senere forhåbentlig kunne sælge RG-honning til medlemmerne. 
HE udtrykte ønske om et fugletårn ved bassinerne ad åre! 
 
 
4. Relation til baneudvalget. 
 
Enighed om at den relation der var skabt med Mette Jessen var god og konstruktiv. 
 
 
5. Kommunens sommertræf (om verdensmålene) d 10. september, deltagelse? 
 
JE deltager og AS tilmelder og gør opmærksom på RGs indsats i form af vores konkurrencebidrag 
med ny indledning. 
 
 
6. Slåning af blomstermarker. 
 
Enighed om at HN og lelauget får opgaven med mindre lauget ikke kan samles, så vil NB slå det i 
forbindelse med høslettet i sidste halvdel af september. 
 
 
7. Evt 
 
Mødet med bestyrelsen den 24/10 forberedes endeligt på dagen fra kl 17. Vi mødes imidlertid også 
med Torben K d 2/9 og vil tage tid til drøftelse af det kommende møde. 
LC bragte en ide om et forsøgsprojekt med Aqua porin, et filter til kvalitetsforbedring af drikkevand. 
Der var enighed om at forespørge Ap om regnvand kunne indgå i et sådan forsøg. 


