30/4 2018

Referat: Møde i Stormflodsgruppen Varbjerg 23/4 2018 kl. 19 – 21.
Deltagere:

Bo Skovning, Gunner Lorentsen, Helle Nørrelund, Peter Hyldegård.
Samt telefonmøde med Kaj Adler fra kl. 20.15.

Referent:

Helle Nørrelund.

1. Helle N. Orienterer:
Har haft kontakt til Flemming Andersen (repræsentant fra Lejerforeningen Engdraget). Der
er ikke bestilt landmåler til opmåling af digehøjden langs feddet, og der er ej heller sat nye
pæle i til visualisering af den nøjagtige digehøjde. Det vil ikke blive foranlediget fra deres
forenings side, da man efter de nye opdaterede materialer fra COWI, kan se at diget langs
feddet skal være endnu højere end vist på det første materiale. Således ønsker
medlemmerne af Lejerforeningen Engdraget ikke at der bliver lavet dige langs Feddet, når
det skal være endnu højere. Samtidig er prisen for løsningen også blevet betydelig dyrere.
2. Gennemgang af brevet fra medlemmer af grundejerforeningen Varbjerg (Åvej +
Agervænget).
Medlemmerne ønsker en fælles løsning for hele området – løsning 1, med mulighed for
senere at udvide til løsning 2.
Medlemmerne mener, at løsning 7 + 8 forringer forholdene væsentligt for dem, både i
forhold til udsigt, natur og økonomi – herunder værdiforringelse af deres sommerhuse. De
foreslår, at Stormflodsgruppen stopper med at arbejde videre med forslag 7 + 8, og at
forslagene helt fjernes inden beboerne i området skal tage til, hvilken løsning de ønsker.
Stormflodsgruppen er ikke bemyndiget til at fjerne nogle af forslagene. Det er kommunen
der har bestilt og betalt COWI for at udarbejde løsningsforslag.
3. Som det ser ud nu, kan der ikke opnås flertal for hverken løsning 1 eller 2, hvis det skal
være en fælles beslutning.
Engdraget: Forslag.
Medlemmerne i Engdragets ejerforening, er ikke tilstrækkelig beskyttet af løsning 1. Der vil
være behov for et højvandslukke i Pavebækken, samt dige langs Varbjergvej. ”Magasinet” i
deres område er ikke ret stort, og alle sommerhusene bliver allerede oversvømmet ved 1,6
m.
Engdraget´s ejerforening hælder til løsning 6, som vil være en god løsning for dem ved
stormflod. Problemet er bare, at lejerforeningen Engdraget ikke ønsker dige langs Feddet.
Man vil søge om at få undersøgt, om det er muligt at hæve vejen (Engdraget), så det kunne
være deres beskyttelse mod havet. Der kan laves dige efter bebyggelsen langs Feddet ud
mod havet, så dem der bor på Vedelshavevej også er beskyttet.

Varbjerg: Forslag.
Ligeledes vil man søge om at få undersøgt, om det er muligt at hæve Åvej og Agervænget,
således at man kan beskytte beboerne her. Dvs. Man kan bruge løsning 7, men uden
betonvæg og spunsvæg. Der vil blive anlagt dige ud mod havet – dige langs engen – Vibevej
hæves – mobil sikring på vejen ved Varbjerghus.
Peter Hyldegård undersøger om kommunen vil foranledige undersøgelse af ovennævnte
forslag.
4. Besigtigelsestur i området – langs Åvej og Agervænget.
5. Det var planen, at der skulle afholdes et stormøde her i foråret, hvor folk fra kommunen og
COWI skulle deltage.
Da der ikke er enighed om noget som helst på tværs af foreningerne, og vi ikke er i
nærheden af mulighed for flertal for nogen af løsningsforslagene, venter vi med at afholde
mødet.
En forudsætning for, at vi nogensinde kommer til at kunne udføre et projekt, som vil kunne
beskytte alle er, at vi kan finde fælles fodslag om den samme måde at løse vores
højvandsproblem på.

