Referat fra møde den 23 januar i højvandsgruppen.

Til stede var: Henning Kolind, Kaj Adler, Bo Skovning, Henning fra havnens bestyrelse og Gunner
Lorentsen.
Der blev orienteret om, at vi var blevet tilbudt at få 2500 kbm jord tilkørt fra Strib til 50% kørselspris. Man
var enige om, at det var for tidligt i projektet at binde os til at aftage det.
Prisen for at låne i kommunekreditforeningen til projektet blev oplyst videre til at udgøre 103403 over 10
år, og som jo nok er aktuel over 20 år = 57228.
Peter hyldegård får en beregning af prisen pr. meter dige og for at flytte åen af entreprenør Mogens
Petersen ,Ferritslev snarest.
Der er oprettet en sag omkring vores bestræbelser på at forebygge vandopstigning i kommunens arkiv.
Kaj adler foreslog, at vi droppede vores stormøde i marts, og i stedet orienterede alle lodsejerne pr. brev
eller mail, og vedlagde en grundig information, samt et papir til at tilkendegive om man var positiv i forhold
til at lave højvandssikring.Også fordi vi jo egentlig ikke havde så meget nyt at kunne tilføje i forhold til sidst
,at det kunne bære et møde mere
Vi blev enige om, at det nok var det rigtige, og Kaj Adler påtog sig at lave kontakten til sin egen forenings
medlemmer og til Engdragets lejerforening samt de 8 huse, som er berørt fra Bakkevejs Grundejerforening.
Lejerforeningens medlemmer er fordelt med 15 der kan blive berørt, og 15 der ikke vil have særlig store
udfordringer ved vandopstigning.
Vi holder et møde i bådehuset den 9 februar kl 19,00 for at se på hvad der skal medudsendes til
grundejerne, og for at bestemme hvornår vi senest skal have tilbagemelding. Vi vil prøve, om vi kan formå
Peter Hyldegård til at deltage for at få tilrettelagt den videre sagsbehandling.
Vi vil bede Helle Nørrelund om at give besked til forsamlingshuset om at vi ikke skal bruge det i marts.

Ref. Gunner Lorentsen.

