29 december 2016

Referat: Møde i Stormflodsgruppen Varbjerg 5 december 2016.
Deltagere:

Henning Kolind, Kaj Adler, Flemming Rahbæk, Bo skovning, Gunner Lorentsen, Helle
Nørrelund.

Referent:

Helle Nørrelund.

1:

Vi taler om hvordan vi kommer videre med projektet.
- Vi har brug for at vide mere om dige løsningen (uden sluse).
- Hvad skal der til for at kommunen vil give os forskud til projektering?
- Beskrivelse af hvordan betalingen kan fordeles.
- Vi har brug for at vide mere om økonomien, f.eks. ”Hvad vil det koste i afdrag for
hver lånt million til projektet?
- Hvordan får vi medlemmerne af Lejerforeningen og Skrænten i tale?
- Undersøge hvilke muligheder der er for udgiftsfordeling.
- Hvad anbefaler forsikringsselskaberne til sikring mod stormflod? Hvad skal der til
for at de fortsat vil forsikre vores sommerhuse.
- Vi skal holde et nyt stormøde i Brenderup forsamlingshus – alle grundejere
inviteres.
- Det skal anskueliggøres for hver enkelt grundejer, hvornår han bliver berørt af
stormflod.
- Der skal laves en ny afstemning om stormflodssikring, hvor hver enkelt grundejer
afgiver sin stemme til Stormflodsgruppen.

2:

Henning Kolind:
Kontakter Peter Hyldegaard (PH) og / eller Henrik Mørup Petersen (HMP), mhp
overblik over en dige løsning uden sluse.
Kaj Adler:
Laver forslag til forskellige måder at fordele udgifterne på. F.eks.
-

Efter kote,
m2 bebyggelse,
m2 grund,
værdi af sommerhus osv.

Efterfølgende vægtes hvert enkelt punkt, og beregningen kan foretages.
Gunner Lorentsen:
Kontakter PH. Hvad skal der til for at kommunen vil ”deltage”, dvs hvad forlanger
kommunen for at vi kan få et projekteringsforskud. (Indtil nu, er det Varbjerg
grundejerforening der har lagt ud for dækning af udgifterne).

Gunner undersøger hvad det vil koste i afdrag for hver lånt million. Det kan
efterfølgende beregnes, hvad det vil koste i afdrag over 10 – 20 – 30 år.
Gunner kontakter forsikringsselskaberne og undersøger, hvad de anbefaler af sikring
mod stormflod.
Helle Nørrelund:
Bestiller Brenderup forsamlingshus til stormøde den 12/3 2017 kl: 10.00 – 13.00.
Forsamlingshuset er bestilt. Det koster nu 1800 kr at leje den store sal. Det er aftalt
med Alex Pedersen (kasser i Varbjerg grundejerforening), og Poul Erik Friis
(formand), at Varbjerg grundejerforening lægger ud.

3:

Næste møde er den 23/1 2017 kl 19 i Bådklubben.
Emner:
Planlægning af stormødet i Brenderup forsamlingshus:
Uddelegering af opgaver.
Invitation samt modtagelse af tilmeldinger.
Klargøring af forsamlingshuset – borde, stole kaffe osv.
Udstyr der skal bruges.
Fremlæggelser – Hvem stiller op?
Skal medlemmerne have materiale inden mødet?

Således forstået af Helle Nørrelund.

