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Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: Thorkild Lauridsen 
Sendt: 21. maj 2019 12:29
Til: Eli Jacobi Nielsen
Cc: Thomas Eriksen
Emne: VS: Invitation til særskilt møde for kommunens godser og herregårde, ons. d. 12. juni 2019
 
Til orientering
 
Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: Morten Leisgaard Storgaard 
Sendt: 21. maj 2019 08:42
Til: 'ad@bregentved.dk'; Gisselfeld; Lystrup; Rosendal; Strandegård; Tryggevælde (Holmegaard); Alslevgård; 'ljm@vemmetofte.dk'; Giesegaard; Broksø
Emne: Invitation til særskilt møde for kommunens godser og herregårde, ons. d. 12. juni 2019
 
Kære godser og herregårde,
 
I forlængelse af at flere af kommunens store lodsejere ikke har haft mulighed for at deltage i kommunens workshop om ”Handleplan for øget
adgang til naturoplevelser” den 21. maj, har udvalgsformand Eli Jacobi Nielsen inviteret til et opfølgende møde d. 12. juni kl. 09:00 – 10:00,
således at den tætte dialog med jer sikres. I er naturligvis meget velkomne til at deltage i begge møder Vi fremsender en dagsorden for
mødet snarest muligt. Hvis I mener vi har overset nogle af godserne eller herregårdene, må I meget gerne videredele invitationen. Jeg skal
selvfølgelig understrege at inddragelsen (særligt af lodsejerne) først begynder med udvalgets invitation til borgermødet. I det videre arbejde
med gennemførelsen af handleplanens initiativer, vil der blive lavet løbende inddragelsesprocesser.
 
Jeg skal selvfølgelig beklage den korte frist for invitationen til borgermødet. Teknik- og Miljøudvalget vedtog handleplanen for øget adgang til

http://faxe-files.dk/mailsignaturer/Oplysningspligt_chefer.pdf
http://www.faxekommune.dk
http://faxe-files.dk/mailsignaturer/Oplysningspligt_chefer.pdf


naturoplevelser d. 2. maj og derfra har det være de muliges kunst på udvalgets opfordring, at nå at arrangere et møde inden sommerferien,
hvor flest mulige af udvalgsmedlemmerne samtidigt har haft en åbning i kalenderen. Borgermødet var i udgangspunktet tænkt som en
workshop og et åbent arrangement, der også ville blive annonceret i Haslev-Faxe Posten, på kommunens hjemmeside og på Facebook.
Herudover har vi sendt specifikke invitationer til en række parter. Listen over de inviterede er lang, men indbefatter overordnet set:
 

         Særinvitationer til alle godser, herregårde og hovedgårde i kommunen, som vi har kontaktoplysninger på (herunder Gisselfeld, Lystrup,
Standegård, Broksø m.fl.).

         Medlemmerne af Faxe Naturråd.

         De foreninger der blev hørt ifm. udarbejdelsen af strategien.

         Andre borgere og foreninger, der indgav høringssvar ifm. udarbejdelsen af strategien.

Vi har fastlagt en struktur for workshoppen. Det kommer til at fungere således at der opstilles fire borde (flere hvis vi får en høj
mødedeltagelse), hvor politikerne og administrationen deltager i drøftelserne. Ved hvert bord debatteres et af emnerne fra strategien med
udgangspunkt i handleplanens forskellige initiativer. Borgermødets deltagere går rundt fra bord til bord og diskuterer temaerne og de
foreslåede initiativer (15 – 20 minutter ved hvert bord) og kommer med input set fra deres ståsted. Vi slutter af med en opsamling i plenum.
 
 
Venlig hilsen

Morten Leisgaard Storgaard
Landzone medarbejder 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 24854973

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Hvis du som borger e ller virksomhed skal sende følsomme oplysninger
til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?
logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv k lar.
https://post.virk.dk/?
logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
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