
Friluftsrådet Kreds Fyn - nord 

Referat af bestyrelsesmøde den 26.04.2016 

Tilstede: Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Formanden Per Arne Simonsen bød velkommen med særlig velkomst til de 2 nyvalgte suppleanter. 

Velkomsten blev fulgt op af en kort introduktion til de opgaver bestyrelsen beskæftiger sig med. 

Derefter fulgte en præsentationsrunde: 

Bestyrelse: 

Per Arne Simonsen (PAS), KFUM spejderne 

Erik Bukh (EB), Dansk Islandsheste Forening 

Søren Larsen (SL), Danmarks Naturvejleder Forening 

Birgitte Hammeleff (BH), Dansk Forening for Rosport 

Børge L. Rasmussen (BLR), Dansk Ornitologisk Forening 

Frode Thorhauge (FT), Dansk Sportsfisker Forbund 

Svend Conrad (SC), Danmarks Idræts Forbund 

Suppleanter: 

Jacob Tue Christensen (JTC), Dansk Kano- og Kajak Forbund 

Per Nyegaard Olesen (PNO), Danmarks Jægerforbund 

 

Der henvises i øvrigt til de enkeltes CV på hjemmesiden. 

Derefter gik man over til dagsordenen: 

1. Ref. sidste møde den 23.02.2016 og kredsrepræsentantskabsmødet den 15.03.2016. 

Ingen bemærkninger 

Herunder omtale af mødefrekvens og af den ny direktør for Friluftsrådet Jan Ejsteds deltagelse i 

kredsrepræsentantskabsmødet og road-show til de fynske borgmestre/rådmænd, som vi håber 

udløser en del initiativer mellem rådet og kommunerne. 

 

2. Fordeling af poster/arbejdsopgaver i bestyrelsen. 

Der udsendes en pressemeddelelse, som ønskes bragt i FS. I øvrigt henvises der til hjemmesiden, 

hvor man kan se kopi af pressemeddelelsen. (BH) 

 

3. Kredsen rundt. 

Kerteminde: - Der arbejdes med opsætning af info-tavler om kløverstierne og formidling. 

                        - De maritime haver udvikler sig planmæssigt. Der søges nu LAG midler til det 

                           videre arbejde. 

                        -  Solbådens venner: Premieren på sejlads finder sted den 29.04.2016. Turen 

                            skal gå mellem Ladby – Kerteminde – Maritime haver. 

Middelfart:    -  Der pågår svære lodsejerforhandlinger om stiforløbet fra Assens – Middelfart -          

                            Bogense, som nu udmøntes i lodsejerforhandlinger om alternative løsninger. 

                        -  Grønt råd søger LAG midler til projekt ”Better Bird Life”, som skal anvendes til 

                            anlæggelse af stenrev m.v. 

                         -  I samarbejde med Kommunen arbejdes der på opkøb af skov og arealer til ny skov. 

Nyborg:           -  Stærk udvidelse af de kulturelle interesser omkring Nyborg Slot m.v. 



                             Bruger høringer indgår i projektet. 

                          -  Udvidelse af Ø-havstien under projektering. 

Nordfyn:          -  Grønt Råd er i gang med udarbejdelse af inspirationskatalog. 

                          -  Klimaprojekt omkring Klintebjerg. 

Odense:           -   Stige Ø, indvielse af ny aktiviteter. 

                          -   Elmelund Skov, indvielse af stiprojekt i samarbejde med O-sporten. 

                          -   Møde med By- og Kulturafd. – rådmand Jane Jegind om workshop i samarb. med  

                               Friluftsrådet 

                           -   Indkaldelse fra Birgit Bjerre Laursen til møde om oplægget. 

                           -   Formidling af hvad der foregår i museernes udgravninger i forbindelse med 

                                omdannelsen af Odense. 

 

4. Sensommermøde søndag den 25.09.2016.         

Sensommermødet planlægges afholdt i Syberg Land og på Golfbaneanlægget i Kerteminde.  

Nærmere om arrangementet følger, men reserver allerede nu dagen, det bliver spændende. SC 

undersøger muligheder. 

 

5. Resultatet af borgmestermøderne i forbindelse med Jan Ejsteds road-show imødeses. 

 

6. HB i rådet har udtrykt utilfredshed med det manglende fremmøde fra Kreds Fyn-nord til 

regionsmødet. 

 

7. Projekt flere aktive i kredsen. PAS udarbejder oplæg. 

 

8. Hjemmesiden.  

BH efterlyser stof og evt. fotos til at gøre hjemmesiden mere attraktiv. 

 

9. Næste møde afholdes 31.05.2016 kl. 18.30 på adressen Østre Kanalvej 16 (det gamle Rohus). 

 

27.04.2016. 

Ref. S. Conrad   

 

                                       


