Grundejer- og lejerforening Varbjerg Strand
Referat af fælles dige- og bestyrelsesmøde,
Dato: Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00
Deltagere: Stormflodsgruppen – Gunnar Lorentsen, Helle Nørrelund
Bestyrelsen – Helle Nørrelund, Alex E Pedersen, Poul-Erik Friis Knudsen
Ikke tilstede – Bente Bay, Peter Rasmussen

Dagsorden
1. Dige – status og gennemgang af materiale fra diverse møde
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•
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•

Gennemgang omkring løsninger fra COWI
Magasin i eng er måske ikke så stort som tidligere antaget som buffer for
tilstrømmende vand fra bagland
Løsninger 1 og 2 fra COWI betragtes som for dyrt langs fedet. Her ønsker man
ikke sluse.
Niveau for dige er i materiale fastsat til 2,3 meter. Engdraget ønsker ikke højere
dige end 2,0 meter, men med mulighed for forhøjelse ved fremtidigt behov.
”Projekt Vådområde” blev gennemgået. I flg. materiale er det kun 2 huse i
grundejerforeningen der berøres. Projektet omhandler kommunens ønske om at få
langsommere udløb gennem åen, og dermed at rense vand i Storå bedre inden
udløb i havet. Dette med områder hvor vandet tilbageholdes omkring Storå
Det er usikkert hvor stort bidrag der kan gives fra det offentlige. Der kan måske
forventes et maks. bidrag på 15-20 %
Kommune ønsker COWI forslag 8, hvor åen flyttes tættere mod Varbjergvej og der
laves spuns langs Storå. Denne løsning forventes også at blive billigst i
anlæggelse og drift.
Der skal arbejdes på materiale til udsendelse, der indeholder:
o Kort
o Løsningsmodel
o Prismodel / fordelingsnøgle
o Stemmeseddel med frankeret svarkuvert
o Løsning der skal behandles af kommune
Kommunes holdning til Niveau på 2,00 / 2,30 meter skal afklares
Dige skal sikres med bølgebrydere/høfder
Gunnar kontakter Kommune / Peter Hyldegaard og melder tilbage til Helle

2. Eventuelt
•

Formand
Poul-Erik Friis Knudsen
Dronningensgade 25, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 22177797
E-mail: poul-erik@friis-ejendomme.dk

