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Referat. 

Michael Serop bød alle velkommen og foreslog en præsentationsrunde, hvor alle kunne fortælle lidt om sig 

selv, og hvilke ideer, de eventuelt havde, for at fremme Folkeslusen. 

Indkomne ideer: Kommissorium og hvilken sluse? Maillister, tilmeldingskort, markante ambassadører, 

politikere, Kirsebærfestivalen, staten burde betale noget, valgkamp, facebook-gruppe. Hvordan kan vi 

kommunikere fordelene ud? Alternativet er, at vi laver noget hver især, men det er en dårlig løsning. 

Hvorfor endnu et sluseprojekt? Tre ud af fire siger nej, hvordan skaffer vi opbakning og overbeviser folk i 

Kerteminde? 

Der udspandt sig en god diskussion af fordele, ulemper og mulige tiltag, for at promovere det nye initiativ.  

Søren B. Sillassen præsenterede de overordnede tanker med Folkeslusen, hvor der er tre markante 

forskelle i forhold til det forrige projekt. 

1. Sikringshøjden 

Folkeslusen beskytter op til kote +1,8 m, og det betyder, at der ikke laves ændringer på Sydstranden eller 

på Nordhavnen. Slusen beskytter stadig op til +2,5 m, for det er for dyrt at ændre senere. 

Mange modstandere af det forrige projekt var at finde blandt ejerne af ejendomme over kote +1,8 m. Hvis 

de ikke har kælder, så har de aldrig haft vand i huset, og har svært ved at se fordelene.  

2. Partdelingsmodel 

Det er umuligt at lave en partdelingsmodel, som alle synes er rimelig. 

Folkeslusen forudsætter et frivilligt bidrag, fra de ejere som bliver beskyttet mod stormflod. Der er en 

betydelig selvrisiko, hvis der kommer stormflod, og der kan gå mange måneder, før ejendommen er 

reetableret. Og der kan komme en ny stormflod en måned eller to senere, eller et år eller to. Der skal 

betales selvrisiko hver gang, og man har alt besværet. Det er meget billigere og nemmere, at betale til en 

fælles sluse. 

Hver enkelt ejer giver det bidrag, som de synes beskyttelsen er værd for dem. Det kan være naboen giver 

det dobbelte eller det halve, men det betyder ingenting, for alle betaler det, som de synes det er værd.  

Hvis bidrag til Folkeslusen kan gives som et engangsbeløb, bliver det så ikke tinglyst på ejendommen? Hvis 

man ønsker finansiering over 25 år, så kræver det formentlig en tinglysning. 



3. Privat bygherre og drift 

Der forrige sluseprojekt opererede med foreningen som bygherre og driftsansvarlig. Folkeslusen bliver givet 

som en gave til Kerteminde Kommune, som skal opføre og vedligeholde slusen. 

Diskussion af de tre ændringer og øvrige emner 

Der var en god og konstruktiv diskussion af de tre ændringer, også undervejs i præsentationen. F.eks. blev 

forslaget om at undgå tinglysning ved betaling af engangsbeløb tilføjet. Det blev også tilføjet, at kommunen 

skal stå for både opførelse og drift. 

Det blev overvejet, om der skulle være fokus på den tekniske løsning med slusen, men den generelle 

opfattelse blev, at der nok ikke var så stor tvivl længere. 

Der blev også talt om forskellige tiltag med flyers, tilmeldingskort, informationsaftener på skolen eller i 

sommerhusforeninger. Vi tager kontakt til gruppen af modstandere af det forrige projekt, og byder dem 

velkommen til at få en introduktion og eventuelt bidrage i Folkeslusen. 

Økonomi 

Der blev talt om, at foreningen formentlig får brug for nogle midler på et tidspunkt, men at vi venter, til der 

er et konkret behov. Der blev stillet spørgsmål til formuen i det oprindelige sluselaug, og deres ejerskab er 

ikke helt afklaret. En jurist arbejder på sagen. Der er mulighed for at lave en MobilePay-gruppe, så 

medlemmer kan bidrage, hvis der bliver behov for økonomisk støtte. 

Forening og styregruppe 

Der var enighed om at oprette en forening og en styregruppe skal udarbejde nogle simple vedtægter. Når 

initiativgruppen har godkendt vedtægterne, så kan der holdes en stiftende generalforsamling. 

Styregruppen består af: Hans Stentoft, Flemming Käehne, Michael Serop, Bente Krøldrup og Søren B. 

Sillassen. 1. møde er onsdag d. 13. februar kl. 16.00 i Danske Bank. 


