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Indkaldelse til ordinær
generalforsamling
˭˭Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00
˭˭i Ramløse Sejlklubs klubhus, Søkrogvej 61-63,
Ramløse Søkrog, 3200 Helsinge

Generalforsamling
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget for det følgende år.
Fastlæggelse af kontingent inklusive bidrag til vejfonden.
Indkomne forslag.
Valg af formand/næstformand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisorer.
Eventuelt / hjemmeside / fælles arbejdsdag

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
indgive disse til formanden senest den 15, februar efter modtagelse af denne
indkaldelse.
Forslag til vedtægtsændringer skal jf. vedtægterne være formanden i
hænde senest 1. februar 2015.

På valg er:

Ad. 6 Næstformand Jesper Langskov - ønsker ikke genvalg
Ad. 7. Bestyrelsesmedlem Jenny Bonne/kasserer - villig til genvalg
Ad. 8. Suppleanter: Gudmund Nielsen - villig til genvalg
			
Casper Holtermand - ønsker ikke genvalg

Ved mødet serveres en let anretning.

arresøgård nyt
Nyt fra Grundejerforeningen Arresøgård

Januar 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
˭˭ Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00
˭˭ Ramløse Sejlklubs klubhus, Søkrogvej 61-63, Ramløse Søkrog, 3200 Helsinge
På bestyrelsens vegne
Holger Christensen/formand
Tlf: 48 71 29 13

E-mail: bestyrelsen@grf-arresoegaard.dk

Få indflydelse på dit nærmiljø

Følg med på facebook
www.grf-arresoegaard.dk
Formand
Holger Christensen
Arresøgårdsalle 32
tlf. 2612 2913

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Maria Glahn Aagaard
Arresøgårds Sidealle 8
tlf. 2129 5940

Casper Holtermann
Arresøgårds Allé 26
tlf. 4879 1486

Næstformand
Jesper Mandal Langskov
Plantage Allé 23
tlf. 5160 1602

Inger Chamilla Schäffer
Paradis Allé 22
tlf. 2142 9844

Revisorer
William Grahn
Paradis Allé 24
tlf. 4871 3341

Kasserer
Jenny Bonne Pedersen
Paradis Allé 23
tlf. 4828 7137

Suppleanter
Gudmund Nielsen
Plantage Allé 26
tlf. 4871 2420

Hanne Birgit Olsen
Arresøgårds Allé 28
tlf. 4871 2166

NYE BESTEMMELSER FOR
Af Gudmund Nielsen

En ny bekendtgørelse med regler om færdsel på Arresø er på vej til
afløsning af den nugældende bekendtgørelse fra 1989. De væsentligste
bestemmelser beskrives herunder, således som de kan forventes at blive
fastlagt. Mindre ændringer vil naturligvis kunne forekomme efter den
afsluttende høring af bekendtgørelsen.
Nord- og syddel med
hver sine færdselsregler
Arresø opdeles i en nordlig og en sydlig del. Skillelinjen
går tværs over søen fra spidsen af Arrenæs i vest til Dalenborg i øst, dvs. umiddelbart nord for Hovgaards Pynt.
Fremover vil sejlads med kano og kajak samt vindsurfing være tilladt hele året. Det nuværende forbud mod
sådan sejlads i perioden marts-juni ophæves dermed.
Windsurfing må dog kun finde sted i søens nordlige del.
Surfing med drage (kitesurfing) vil derimod ikke længere
være tilladt i søen.

Motorsejlads
Ud over de eksisterende tilladelser til motorsejlads herunder til redningsfartøjer, myndighedsudøvelse,
erhvervsfiskeri samt turbåden Frederikke – vil der fremover også gives tilladelse til sejlads med maks. 10 foreningsejede lystfiskerbåde med motor, dog ikke 2-takt
motorer. Fartgrænserne vil være 2 knob inden for 100 m
fra land og 5 knob længere ude. Motor må ikke anvendes i april og maj måneder og i den sydlige del af søen
desuden heller ikke i perioden november til medio marts
måned. Sejlbåde må fremover anvende el-motorer, men
kun til havnemanøvre og til hjemsejlads ved evt. vindstille.

Afstandszoner til rørskov
I perioden februar-juli må færdsel - bortset fra erhvervsfiskeri - ikke finde sted nærmere end 50 meter fra afmærkede zoner langs søens rørskov. De nævnte, forventede afgrænsninger er vist på kortbilaget (kopieret fra
udkastet til bekendtgørelsen).
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Badning og isbådssejlads
Badning i søen er tilladt, med mindre kommunerne omkring søen fastlægger andet. Ligeledes er isbådssejlads
tilladt i overensstemmelse med politiets anvisninger.

Formålet med de nye bestemmelser
Men hvorfor nu nye bestemmelser for færdsel på Arresø?
To forhold gøres gældende i det nye regelsæt, nemlig
forholdet mellem søens beskyttelse og søens benyttelse.

Naturbeskyttelse
Det første forhold skal tage højde for bevarelsen af
naturværdierne på og omkring søen. Arresø og søens
nærområde er hjemsted for - eller gæstes af - en række
dyrearter, som naturligvis ikke må begrænses eller
skades, og som for fuglelivets vedkommende desuden
er omfattet af internationale forpligtelser. Eksempelvis
er Rørdrum, Rørhøg og Isfugl, Toppet Lappedykker - og
nu også Havørn og Fiskeørn - ynglende i området, mens
Stor Skallesluger og en lang række vintergæster bruger
søen som rasteområde. Dertil kommer rør- og kratskoves
betydning for hærskaren af småfugle i området.
Når der fastsættes regler for sejlads i søen og færdselsfrie zoner langs rørskoven, skyldes det først og fremmest hensynet til fuglelivet med dets krav om uforstyrrede ynglepladser og størst mulig uforstyrrethed under
rast og overvintring. Af samme grund har en forskergruppe fra Århus Universitet gennemgået reglerne og
ikke fundet anledning til forslag om yderligere beskyttelse af søens fugleliv.

R FÆRDSEL PÅ ARRESØ
Naturbenyttelse
Det andet forhold gælder menneskers behov for naturoplevelser og friluftsliv. Arresø kan umiddelbart forekomme tillukket og utilgængelig for mange fremmede. Dertil
har søen haft et dårligt ry som følge af den mangeårige
spildevandsforurening. De senere år er der imidlertid
sket væsentlige forbedringer af søens tilstand, og kendskabet til søen og interessen herfor er øget, både som
udflugtsmål og til rekreative udfoldelser, fx sejlads,

Kortbilag 1

lystfiskeri eller måske blot den intuitive naturglæde og
tilfredsstillelse ved studiet af søens af dyre- og planteliv.
I takt med Arresøs stigende betydning for menneskelig
udfoldelse kan det kun glæde naturinteresserede, at der
nu fastlægges faste retningslinjer for benyttelse af søen
med de implicitte skærpede krav til beskyttelsen af
søens og sølandskabets særlige naturværdier.

Signaturforklaring:
Matr. nr. 1 Arresø skel mod land
Forbud mod færdsel 1.2. - 31.7. jvnf. §4
Skillelinie nord-syd
Landgangssteder
Regler for Arresø.

16. juli 2012
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Kalender for 2015
Kalenderen for året 2015 vil løbende blive opdateret og
udmeldt i sammenhæng med udsendelse af foreningens
blad, Arresøgård Nyt.
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra foreningens
medlemmer til aktiviteter i foreningen.
Januar

Evt. beskæring og evt. afbrænding på fællesarealet Januar
Evt. beskæring og evt. afbrænding på fællesarealet og i bredzonen *.

Beskæring er bedst, når der har været frost.
Februar

Arresøgård Nyt omdeles senest 4.februar, 4 uger før generalforsamlingen.
Evt. beskæring og evt. afbrænding på fællesarealet og i bredzonen *.

Marts

3.marts kl. 19,00: Generalforsamling i Arresø Sejlklubs klubhus.
Evt. beskæring og evt. afbrænding på fællesarealet og i bredzonen *.

Oprydningsdag på fællesarealet. Tidspunktet annonceres.
April

Reparation og udsætning af broen.
Tidspunktet vil være afhængigt af vejrliget.
Interesserede bedes henvende sig til foreningens formand, som vil indkalde
umiddelbart før iværksættelsen.

Maj

Bestyrelsen inspicerer foreningens veje og stier for evt. reparation.

Juni
Juli

Primo juli: Afhøstning af fællesarealet og bredzonen i samarbejde med skovvæsenet.

August

2. august kl. 18,00: Fælles foreningsfest ved broen.
Madkurv og evt. grilludstyr medbringes, samt borde og stole.

September
Oktober

Brooptagning. Formanden indkalder

November
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December

Evt. beskæring og evt. afbrænding på fællesarealet og i bredzonen*.

*

Bemærk, at det alene er bestyrelsen, der forestår aktiviteterne. Evt. beskæring og afbrænding i bredzonen sker efter aftale med skovvæsenet.
Interesserede bedes kontakte formanden for evt. deltagelse i arbejdet.

