31 marts 2017

Referat: Møde i Stormflodsgruppen Varbjerg 15/3 kl. 19.

Deltagere:

Henning Kolind, Kaj Adler, Gunner Lorentsen, Helle Nørrelund, Peter Hyldegård,

Referent:

Helle Nørrelund.

1:

Alle i lejer/ejerforeningerne i området med mailadresse, har modtaget mail,
vedrørende tilkendegivelse om interesse for stormflodsbeskyttelse.
Lejerforening Engdraget: Ingen interesse.
Ejerforening Engdraget: 22 af 30 har meldt tilbage. !9 er interesseret, 3 er ikke
interesseret.
Skrænten: Hovedparten er ikke interesseret, 3 har meldt tilbage, at de er
interesseret.
Varbjerg: Det er besluttet på generalforsamling, at der skal arbejdes videre med
stormflodsbeskyttelse. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger. 1 har
udtrykt skepsis for tidligere forslag.
Bromarksgården: De 9 der er berørte af stormflod, har meldt tilbage. Alle er
interesseret i Stormflodsbeskyttelse.

2:

Det undrer stormflodsgruppen, at alle i lejerforeningen Engdraget fortsat ikke er
interesseret i stormflodsbeskyttelse, når det er så synliggjort, at de fleste vil blive
oversvømmet ved en vandstigning på 2,0 m, samt vejen til og fra deres sommerhuse
vil være oversvømmet ved 1,6 m.
Kaj Adler kontakter lejerforeningens bestyrelse, mhp. at mødes med dem.
Stormflodsgruppen ønsker at få belyst, hvad lejerforeningen er imod, i forhold til
projektet.

3:

Henning Kolind udfærdiger et forslag til rådgiver opgaverne.
Efterfølgende kontaktes flere firmaer om forprojektet – mhp tilbud. Vi skal have
tilbud på begge forslag.
Rambøll: Henrik Mørup Petersen.
SWECO:
COVI: Sofus Hjort.

4:

Når stormflodsgruppen skal søge kommunen om udlæg til forprojektet, skal der
medsendes en beskrivelse af alt det forudgående benarbejde.
Henning Kolind udfærdiger en beskrivelse af det store benarbejde vi har lavet.

5:

Der er en del beboere i Grundejerforening Skrænten, som i den grad bliver berørt af
stormflod, som ikke meldt tilbage om interesse i stormflodsbeskyttelse. Det drejer
sig om: Bakkevej 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Helle kontakter dem direkte.

6:

Næste møde: 6/4 kl. 19 hos Gunner Lorentsen. Bro Strandvej 26

Således forstået af Helle Nørrelund.

