Referat: Møde i højvandsudvalget med medlemmer fra de øvrige
grundejerforeninger 23/8 2016 Kl. 19.00.

Deltagere:

Preben Clement, Gunner Lorentsen, Erik Rasmussen, Helle Nørrelund Lene Maigaard,
Henrik Mørup Petersen, Peter Hyldegaard, Bent Graversen, Lene Vissing, Kaj Adler,
Jørgen Olsen, Jens Lindbjerg, Bjarne Vest, Flemming Rahbæk, Henning Kolind.

Referent:

Helle Nørrelund.

1:

Gunner Lorentsen byder velkommen, og orienterer kort om arbejdet i
Højvandsgruppen Varbjerg siden Borgermødet. Der er ikke sket så meget.
Højvandsgruppen har afventet tilbage meldinger fra de øvrige grundejerforeninger i
området, om resultatet af afstemningen på deres generalforsamling om
stormflodssikring. Højvandsgruppen mener, at det eventuelle fremtidige arbejde skal
udføres af en ny gruppe, sammensat af medlemmer fra alle grundejer/lejer
foreninger i området.

2:

Orientering om resultatet af afstemningen på foreningernes generalforsamling.
Bromarksgården: Har ikke holdt afstemning, men vil gerne følge projektet.
Skrænten: Ønsker ikke at deltage. Medlemmerne havde udtrykt bekymring om
udgifter/fordeling af udgifter i forbindelse med projektet.
Lejerforening Engdraget: Ønsker ikke at deltage. Medlemmerne ønsker ikke et dige
foran deres sommerhus. Har ligeledes udtrykt bekymring om udgifter/fordeling af
udgifter i forbindelse med projektet.
Ejerforeningen Engdraget: Ønsker at deltage. Men har som de øvrige
grundejerforeninger, udtrykt bekymring om udgifterne i forbindelse med projektet.
Varbjerg grundejerforening: Ønsker at deltage.
Henning Kolind og Erik Bukh (Vedelshavevej 21 og 17) ønsker at deltage.

3:

Peter Hyldegaard svarer på spørgsmål fra mødedeltagerne samt orienterer:
Det er dem der får beskyttelse/nytte af stormflodssikring, der skal spørges, betale, og
det er dem der bestemmer, hvilken stormflodssikring der skal laves. Der er flere
forskellige måder at fordele betalingen på: Efter hvor berørt man er ved stormflod,
efter husets værdi osv. Det er kommunen der ejer området hvor diget evt skal
opføres. Diget kan opføres uden at sommerhusejerne langs Feddet bliver spurgt, hvis
kommunen vurderer diget er vigtigt for stormflodssikring af området i fremtiden.
Der skal være mindst 80% af de berørte, der er interesserede i stormflodssikringen,

for at kommunen vil godkende projektet.
Det er vigtigt at der udføres et grundigt forarbejde, inden man sender ansøgningen
til kommunen. Dvs:
En beskrivelse af, hvilke ejendomme der bliver berørt af stormflod, og hvilke
ejendomme der kan få fordel af stormflodsprojektet.
En beskrivelse af projektet. Hvad vil vi lave.
Forslag til fordelingsnøgle.
Kommunen vil yde bistand i forhold til processen.
Henrik Mørup Petersen (HMP) forklarer, hvor vigtigt det er at vi sikrer os ”nok”. Vi
skal ikke gå på kompromis, men se på fremtidsprognoserne for vandstanden.
HMP vil sende kort over området med beskrivelse af, hvilke ejendomme der bliver
oversvømmet ved vandstande +1,6m, +1,8m, +2,0m.
HMP vil sende et forslag til en partsfordeling med udgangspunkt i det tidligere
beregnede overslag.
4:

Hvordan kommer vi videre?
Vi nedsætter en ny arbejdsgruppe, med 1-2 medlemmer fra alle grundejer /
lejerforeninger. Denne gruppe arbejder videre med forarbejdet til ansøgningen til
stormflodssikring. Det er vigtigt at der er deltagere fra alle foreninger. Således kan
alles behov/ønsker blive belyst og hørt.
Formændene i grundejer/lejerforeningerne melder tilbage til undertegnede, hvem
der skal være deres repræsentant i gruppen, samt deres e-mail og tlf. Jeg hører
gerne fra jer inden for 1 måned.
Efterfølgende sender jeg forslag til dato for vores første møde, samt adresseliste.
De foreløbige medlemmer er:
Bromarksgården:

Jens Gravergård.

Varbjerg:

Gunner Lorentsen
Helle Nørrelund

Vedelshavevej 21:

Henning Kolind.

Således opfattet af Helle Nørrelund

