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Referat Fællesmøde Søndersøgruppen 8. oktober 2013  

Deltagere: Ulla Nielsen, Claus Due, Erik Ornebjerghus, Per Hagbarth, Per Lausen (afbud fra Søren 

E. Larsen) 

 

PL gennemgik kort forløbet siden sommeren 2012. Havde presset på for at få sagen fremmet, 

ligesom der var afgivet svar under høringsfristen overfor Furesø Kommunes (FK) oplæg til 

Søndersøs fremtidige benyttelse. Tilsvarende afgivet høringssvar om Kommuneplanen, hvorunder 

sagen ønskes fremmet. 

FKs tilbud om deltagelse i arbejdsgruppe samt forslag til bestemmelser for søen var rundsendt forud 

for mødet. Det bemærkedes, at forslaget alene indeholder bestemmelser for selve søen men ikke for 

arealerne omkring søen, hvilket er lige så vigtigt. 

 

Gennemgang af forslag til bestemmelse for Søndersø: 

Generelt ønsker gruppen, at alle regler skal være letforståelige også for udefrakommende, at de skal 

kunne kontrolleres og at de tydeligt skiltes.  Friholdelse af trafik/aktivitet i det sydvestlige 

rørskovsområde i orden. 

Svømning. Enighed om at svømning fra åben bred tillades 

Fiskeri fra søbred. Enighed om at fiskeri er tilladt mod lovligt fisketegn 

Fiskeri fra båd. Forslaget tillader alene medlemmer af fiskeriforeningerne at fiske fra båd, hvilket blev 

accepteret. PL påpegede, at det ville være vanskeligt at kontrollere fiskeri fra udefra kommende både. 

Færdsel med kajakker, kanoer og robåde. Enighed om at færdsel med disse bådtyper er i orden. 

Medlemskab som forudsætning af godkendt kano- kajakklub udvides til at omfatte Hareskov Tri 

samt godkendt svømmeklub i FK.  (ledsagebåde) 

Dykning. Enighed om forslaget. Vil sikkert kun ske i begrænset omfang. 

Organiseret svømmetræning med udlagte bøjer. Ulla Nielsen påpegede, at der regelmæssigt var en 

del svømmere som omklædte på parkeringspladsen ud for børnehaven i Dalsø Park, og at den noget 

støjende aktivitet var generende. – Det konstateredes, at der vanskeligt kan ske indskrænkning i 

sådanne aktiviteter, henset til at badning generelt frigives.  Erik Ornebjerghus (EO) mente dog ikke 

at generne var så voldsomme (er også nabo til P-pladsen). Gruppen henstillede til Hareskovens Tri, 

at aktiviteten fremover skal ske med mindst mulige gener for omboende, og at aktiviteten måske 

kunne henlægges til den østlige ende af søen. – Samlet var der enighed om at fællestræning var i 

orden. 
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Motorsejlads. Forslaget forbyder motorer, hvilket gruppen kan tilslutte sig. PL meddelte, at 

fiskeriforeningerne benytter el-motorer, hvorfor et generelt forbud mod også el-motorer kan give 

nogen diskussion med fiskeklubberne. Et generelt forbud må være gældende for alle.  

Sejlbåde forbydes. Lidt diskussion om emnet. Claus Due (CD) drømte om en lille sejljolle, og 

optimister kunne måske også tillades. Børn i optimister bør imidlertid sejle under voksent opsyn og 

med ledsagebåd, hvilket bedst kan ske i klubregi f.eks. ved Furesøbad. – Enighed om bestemmelsen 

som foreslået, men vi vil gerne have en option på senere at bringe små sejlbåde og windsurfere i 

forslag, når vi ser udviklingen i trafik på søen. 

 

Benyttelse af landområderne 

De nuværende ordensregler opretholdes, ingen hesteridning, MTB skal køre hensynsfuldt og ikke 

uden for stierne, hunde i snor etc. 

Overordnet er gruppen enig i, at plejeplanen for Søndersø af 1992 kan videreføres, men vi ønsker, 

at plejeplanen kommer til at omfatte en vis oprydning i udgåede træer og underskov. Gerne lidt 

flere udsigtshuller langs stierne, og så skal hele det nye regulativ generelt indarbejdes i plejeplanen. 

Søsætning og oplagring af både kun fra fællesarealet ved P-pladsen på Ballerupvej. Både må ikke 

henlægges ved søbredderne.  Enkelte grundejerforeninger har fællesarealer ud til stisystemerne. Der 

kan tillades oplæg af både på disse arealer men kun fra de respektive foreningers medlemmer. 

Fællesområdet ved Ballerupvej bør udvides med flere P-pladser. Et par borde med bænke er OK. 

Badebro som også kan benyttes ved søsætning af kanoer og kajakker. Evt. lille toiletbygning. Der 

ønskes ingen isboder, cafeer o.l. 

Tydelig skiltning om ordensregler i fællesområdet nødvendigt. 

Der ønskes opsyn i forhold til de nye ordensregler, især omkring fællesarealet og især det første år 

efter gennemførelse af det nye reglement. 

Vi ønsker etableret fire badebroer ud for de eksisterende offentlige nedgangsstier på nordsiden af 

søen. Endelig placering må aftales senere. Vi ønsker flydebroer, som kan optages om vinteren. En 

længde på 10-15 meter med en monteret badestige for enden. Omkring økonomien regner vi med at 

FK bekoster etableringen, men at vi gerne påtager os løbende vedligeholdelse samt medhjælp til op 

og nedtagning. Dog må FK stille en rendegraver o.l. samt et par mand til hjælp for 

udlægning/optagning af broelementerne. 

Vi ønsker mulighed for, at der kan dannes et vinterbadelaug, som kan have station omkring det 

gamle murede pumpehus. Huset kan indrettes til omklædning og udstyres med en sauna samt en 

lille bro til badningen. Badelauget skal stå for løbende vedligeholdelse herunder betaling af 

elektricitet. Interessen undersøges. 
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Vi ønsker ingen bålpladser eller teltpladser og shelters. 

 

 

Deltagelse i arbejdsgruppen 

Der blev opnået enighed om, at Per Lausen deltager i kommunens arbejdsgruppe og at der udsendes 

referat efter hvert møde/aktivitet, ligesom væsentlige dispositioner drøftes med repræsentanterne for 

grundejerforeningerne forud for beslutning. Som suppleant blev Erik Ornebjerghus udpeget. 

Ønske om to deltagere i arbejdsgruppen blev afslået. 

 

PL 15.10.13 


