
Referat fra DN Ringkøbing-Skjerns 6. afdelingsmøde tirsdag den 29. november 2016 kl 18.00-19.00 på 
Bundsbæk Mølle. 
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Til stede: Jonna Odgaard, Nina Rimestad, Bo Skelmose, Kristian Albæk Pedersen, Clavs Draiby, Niels 

Kirketofte, Knud Nielsen, Tage Madsen, Poul Johansen, Chris Bloch, Per Mikkelsen og Vibeke Kanstrup (ref.)  

 

Pkt. 1: Møder i 2017. Der blev aftalt mødedatoer i 2017: 

11. januar kl 19 på Bundsbæk Mølle. Tage reserverer lokale. 

6. marts kl 19 i Medborgerhuset i Ringkøbing. Per reserverer lokale. 

10. maj kl 19 i Houvig. Clavs Draiby aftaler lån af ”mødelokale”. 

31. august kl 19 hos Knud Nielsen i Sdr. Vium. 

9. oktober kl 19 på Bundsbæk Mølle. Tage reserverer lokale. 

27. november kl 19 Årsmøde i Medborgerhuset i Ringkøbing. Per reserverer lokale. 

 

Pkt. 2: Turprogram 2017. Emner til ture:  

-Åben Ådal og Svampeture i samarbejde med DOF og svampeforeningen(Tage);  

-Ny tur i Hegnet i Bjerregård, gerne på Vilde Blomsters Dag (Nina);  

-Lønborg Hede i august? (Bo);  

-En tur til Hindø, f.eks en fugletur i maj (Per); 

-Krondyrbrøletur i september på Borris Hede (Jonna); 

-Arrangement på Naturens Dag? 

-Arrangementer med frivillige vedligeholdelsesarbejder i fredede områder, f.eks. Dejbjerg Hede (Per, Tage og 

Nina) og i Hoverdal Plantage (Jonna) samt  

-Et offentligt debatmøde f.eks. i marts 2017 i Rådhushallen i samarbejde med andre grønne organisationer 

om ”Grønt Danmarkskort” i forbindelse med revision af Kommuneplanen. Poul forsøger at arrangere et 

møde med kommunen om samme emne, som afholdes inden det offentlige møde. 

 

Deadline for annoncering i Ud på Tur programmet er 15. januar 2017. Turprogrammet for 2017 færdiggøres 

på 1. møde i januar, dvs. på mødet den 11. januar 2017. 

 

Pkt. 3: Adgang til Hindø. DN har, sammen med flere andre organisationer, henvendt sig til Ringkøbing-Skjern 

Kommune om adgangen til Hindø via bro/dæmning. Henvendelsen er bragt som åbent brev i Dagbladet. 

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen, i samråd med ejeren af Hindø, har opsat skilte med 

adgangsbegrænsning for offentligheden til bro/dæmning. Dette er sket på foranledning af ejeren af Hindø og 

af sikkerhedsmæssige hensyn på grund ad broens/dæmningens dårlige stand. Kommunens Teknik-og 

Miljøudvalg har den 8. november besluttet ikke at prioritere en reparation af eller udskiftning af 

bro/dæmning. Per orienterede om, at offentligheden efter Fredningskendelsen har gående adgang til Hindø 

på det sted, hvor broen nu slutter samt til færdsel på øen. Denne ret har offentligheden uanset om der er en 

bro/dæmning. Det er DN’s opfattelse, at broen ganske vist er i dårlig stand, men ikke i så dårlig stand, at 

også gående færdsel er umulig. Det er uklart, hvem der har det retlige erstatningsansvar for uheld ved 

offentlighedens gående færdsel på broen. Dette er kommunen ved at undersøge. 

Der blev påpeget, at broen bør forsynes med en effektiv hindring af, at bl.a. ræve og mårhunde kan færdes 

over broen til Hindø. Dette af hensyn til fuglelivet på Hindø. 

Konklusion: DN arbejder på en mindelig løsning. Området er fredet men også Natura - 2000 område. Hvad er 

grundlaget for denne udpegning? Henvendelsen fra bl.a. DN skal behandles på et TMU-møde. 

 

Pkt. 4. Eventuelt. Et krebsedambrug er under opsejling. Drøftet. Det er vigtigt at sikre, at der ikke bliver tale 

om signalkrebs i dambruget. Signalkrebs er bl.a. allerede massivt til stede i Rind Å - systemet. 


