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Folkeslusen blev en rigtig forening 

Festsalen på Kerteminde Byskole. 

Styregruppen havde håbet på 15-20 deltagere, 

udvide til 6 stolerækker, da 70 mennesker 

generalforsamlingen var der en præsentation af Folkeslusen og de mål

og der var mange gode spørgsmål, som 

Der var mange spørgsmål til de frivillige tilkendegivel

befolkningens interesse og vilje til at støtte en eventuel 

uforpligtende at afgive en tilkendegivelse, men det er selvfølgelig også vigtigt

reel, så projektet ikke falder fra hinanden, når det bliver alvor.

Nogen ville også vide, hvor meget vi forventer at man afgiver i tilkendegivelse, og det er helt op til den 

enkelte. Vi skal indsamle lige så mang

have en sluse, så skal man nok ikke 

projekt. 

Nogen ville også høre nærmere om

Det første delmål er at samle tilkendegivelser for 6 mio. kr., og når det mål er opfyldt, så tager vi kontakt 

til Kerteminde Kommune, Realdania og byens virksomheder.

Der var selvfølgelig også spørgsmål til 

Nordhavnen, og om konstruktionen af selve slusen. Der var umidde

rigtige, og at vi udsætter diskussionen om

Der var stor enighed om, at alle meget gerne må a

naboer. Bestyrelsen står naturligvis også 

Bestyrelsen laver formentlig nogle informationsmøder i løbet af foråret.

TV2 Fyn havde dels lavet et optaktsklip

virkelig glade for, da vi er meget afhængige af eksponering i medierne. Kjerteminde Avis var også til

stede med en journalist, og det er vi også meget glade for. 

Folkeslusen har modtaget yderligere 

vores forventning. Vi er nu tæt på 1,25 mio. kr.

Der er megen god information på hjemmesiden

fordelene ved Folkeslusen. 

På vegne af bestyrelsen 

Søren B. Sillassen 

mail@folkeslusen.dk 
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mange gode spørgsmål, som vi får indarbejdet i vores materiale. 
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have en sluse, så skal man nok ikke tilkendegive et lavere beløb, end det man var sat til i det tidligere 

Nogen ville også høre nærmere om finansiering, og det skal være mere tydeligt på hjemmesiden.

Det første delmål er at samle tilkendegivelser for 6 mio. kr., og når det mål er opfyldt, så tager vi kontakt 

til Kerteminde Kommune, Realdania og byens virksomheder. 

lgelig også spørgsmål til fravalget af digeforhøjelsen på Sydstanden

, og om konstruktionen af selve slusen. Der var umiddelbart forståelse for, at slusen er den 

g at vi udsætter diskussionen om de øvrige elementer, indtil der er taget beslutning om 

hed om, at alle meget gerne må agere som ambassadører, i forhold til familie, venner og 

rligvis også til disposition, hvis man har spørgsmål. 

laver formentlig nogle informationsmøder i løbet af foråret.  

optaktsklip, og lavede også et live-interview undervejs. Det er vi naturligvis 

da vi er meget afhængige af eksponering i medierne. Kjerteminde Avis var også til

, og det er vi også meget glade for.  
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nu tæt på 1,25 mio. kr. 

Der er megen god information på hjemmesiden, www.folkeslusen.dk, som giver et godt overblik over 
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