Referat fra bestyrelsesmøde (Grundejerforeningen ved Kollelev
Mose)
Dato: mandag den 10. januar 2022 kl. 19:00
Sted: I hjemmene bag skærme (Zoom/virtuelt p.gr.a. de høje COVID-19 smittetal)
Tilstede: Hele den nye bestyrelse: Henrik(HD), Olav E(OE), Birgit(BM), Mads (MB), Ilsa (IH),
Morten(MC), Dorte (DS), Thomas (TB), Rasmus (RK).
Ref.: IH
AGENDA:
1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsområder
2. Sidste nyt fra Mosen
3. Skal vi have vores egen vision for Mosen?
4. Aktuelle vedligeholdelsesbehov – stisystemer og bevoksning på brinkerne
5. Regnskab 2021
6. Generalforsamling 2022
7. Medlemmer, velkomsthilsner m.m.
8. Lysfesten, Grillaften m.m.
9. Evt.
10. Dato for næste møde
Ad 1.
Formand HD er jo allerede valgt – af Generalforsamlingen. Næstformand (MC), kasserer(DS) og
sekretær(IH) var alle villige til at fortsætte på posterne, formanden og den øvrige bestyrelse
billigede. Birgit er forsat administrator af FaceBook gruppen. Thomas vil gerne videreføre arbejdet
med det politiske spor i dialogen med kommunen, naturligvis vigtigt, at det er koordineret med
formandskabet i foreningen.
Ad 2.
Efter det store dialogmøde med Forsyningen, LTK ejere samt Miljø, hvor HD og MC deltog på vores
vegne har der ikke været trådalger i Bassin 2 (straks efter mødet var Forsyningen i gang med
forbedringer der). Til gengæld er der mistanke om en eller anden form for udløb/overløb i Bassin 1
nord for den hvide bro (kanal/rende/fejltilslutninger?), idet der har været udbredt trådalgevækst
her. Endvidere er der øget vegetation, hvilket også kunne tyde på noget sådant. OE tager kontakt

til de regelmæssigt målende biologer fra Fiskeøkologisk Lab., om de vil tage en vurdering af dette.
Der er opsat vandmåler tæt ved broen i den ende, hvor broen går over i sti til Ryvej, men ingen
ved rigtigt hvem, der har initieret og hvorfor…
Vi forventer, at Vild Have området bearbejdes færdigt herunder tilsåning og skiltning til foråret. Vi
havde fået løfter fra kommunen (Jens Galby) om opstart af udgravning af kanalen mellem Bassin 2
og 1 i det forløbne efterår. Der er tilsyneladende opstået problemer omkring bedst mulig sikring af
brinkerne. JG er i flg. kontakt fra HD bevidst om, at dispensationen snart udløber (udgangen af
marts 2022). Kommer arbejdet ikke i gang inden, skal der ny ansøgning til, høring osv. HD vil
kontakte JG igen. Vandløbsloven gælder for kanalen, og derfor har LTK ansvaret.
Der arbejdes på at få et nyt dialogmøde op at stå med embedsværket fra LTK on the location
ligesom sidste gang. Her vil HD og MC fortsætte deres konstruktive dialog i det relativt store
forum: hvor langt er Forsyningen kommet, hvad er planen fremadrettet og hvad er status i de
målende biologers arbejde. Og hvorfor ikke igangsætte en plejeplan? Første dialogmøde var
meget konstruktivt, og HD/MC er optimistiske om noget sådant for et kommende.
Ad 3.
Der var stemning for og udbredt enighed om, at det ville være godt, at foreningen får en fælles
vision for Kollelev Mose – et fælles syn/holdning for, hvordan vi gerne ser mosen og dens
omgivelser. Vi er interessenter og det er kommunens mose. TB finder det meget vigtigt at få
politikerne på bane i forhold til rammerne for mosen. MC gav udtryk for, at vi som forening helt
sikkert bare skal presse på. Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe blandt bestyrelsen til at
påbegynde visionsarbejdet: TB (tovholder), RK, OE og MB. De vil arbejde for at få et første oplæg
færdigt i løbet af marts 2022. Detaljeringsgraden vil sandsynligvis udvikle sig, som arbejdet skrider
frem. Målet er fremsættelse fra en enig bestyrelse på generalforsamlingen til videre drøftelse og
endelig vedtagelse OG viderebrug overfor LTK.
Ad 4.
Stierne i mosen trænger i den grad til en kraftig renovering – dog nok mest hensigtsmæssigt at
vente med opfordring, idet der fortsat vil blive kørt med tunge køretøjer i forbindelse med kanalen
og Vild Haven m.m.
OE undrer sig over, at buskadset ved brinkerne ikke bliver klippet om vinteren i st.f. om
sommeren. Det er nemlig sådan, at beskæring af rødel m.fl. bør foretages om vinteren ved
udsigtspladserne begrundet i, at de beskårne træer og deres rødder ovelever bedre, når de er i
dvale og ikke er i vækst. Dermed bevares rødderne og holder på brinkerne. Hvis hele træer
nedskæres kraftigt om sommeren, fjernes alt løv og dermed træets energiforsyning og træet med
dets rødder har større chance for at dø af udsultning og udtørring hvorved brinken bliver ustabil.
HD vil rykke kommunen for rydning af væltede træer i vandet samt rydning af øen i Bassin 2.

Ad 5.
Vi har nu 47 betalende medlemmer (øgning). 7.650 kr er indkommet i kontingent, og kapitalen er
pt. 26.110,93 kr i Grundejerforeningen ved Kollelev Mose.
Ad 6.
Mandag den 9. maj 2022 blev nævnt som mulig dato for generalforsamling (kl. 19:30).
DS undersøger muligheder i Virumhallerne. (I skrivende stund er datoen fastlagt til 9. maj, idet
aftale med Virumhallerne om lokaler nu er på plads). Emne kunne måske være fiskebiologernes
arbejde og status… OE spørger biologerne om mulig deltagelse i vores generalforsamling, når han
alligevel er i kontakt med dem. Vi skal huske i god tid at udpege en dirigent.
Ad 7.
RK vil gerne melde sig til det ædle job at byde nye beboere og dermed potentielle medlemmer
velkommen til vores dejlige naturområde, hvor vores fokus i den grad er Mosen, Mosen, Mosen,
Mosen! Arbejdet koordineres med DS og HD i forhold til skrivelse og adresser. Vi alle melder til RK,
når vi aner og ved om nye i vores nabolag.
Ad 8.
OE og DS er fortsat tovholdere for Lysfesten 1. december kl. 17.
MB overtager tovholderposten (reklame/opslag i samarbejde med DS) for Grillaften – som altid
onsdag i uge 34, altså i år den 24. august (hvis dårligt vejr udsættes den til onsdag den 31. august i
uge 35).
Ad 9.
MC oplyste, at efter ansøgning i forbindelse med opsætning af redningskranse i Mosen, har
Trygfondet bevilget kursusmulighed for 10 personer i livredning ved vandområder. MC følger op
på det, når Corona giver passende forhold.
OE efterlyste kraftigt bedre og mere pædagogiske skiltning i forhold til at begrænse fodring i vand
som på land i Mosen. Det er fortsat et stort problem og med til at forværre de biologiske forhold.
Skiltene bør OGSÅ placeres dér, hvor folk står og fodrer, så de ses mere, og vi andre kan pege uden
at skulle spille ”politi” og sur!
Skiltningsproblematikken (såvel andefodring som hund i snor) tages passende med i
udvalgsarbejdet om ”Visionen”.
Ad 10.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00 hos HD.
Ref: Ilsa Nyman Hald (IH), 30. januar 2022.

