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Ny forside på hjemmesiden 
Efter input fra medlemmer og nye bestyrelsesmedlem
www.folkelsusen.dk. Der er ny graf
og også en grafik som viser, hvor langt vi er i forhold til indsamling af tilkendegivelser..
 
Den nye forside giver direkte adgang til at lave en tilke
efterspurgt af mange. Vi har også ændret tilkendegivelsen, så det nu er et månedligt beløb der 
tilkendegives. Det er også noget, som mange har ønsket.
 
Den nye grafik giver et meget bedre 
status. Den udførlige beskrivelse af hele processen i Folkeslusen findes stadig under ”Læs mere”, men 
grafikken beskriver processen i korte træk og giver et 
 
Det er for dyrt at vente 
Langt de fleste vil formentlig betale mere i selvrisiko allerede ved den første oversvømmelse, i forhold 
til, at betale til en sluse. Desuden skal en selvrisiko på f.eks. 30.000 kr. betales på een gang, mens 
betalingen for slusen kan deles ud over 25 år og 30
 
Til sammenligning var det månedlige gennemsnit i det forrige sluseprojekt 91 kr. for parcelhuse og 38 
kr. for sommerhuse, så for mange vil betalingen være mindre end 100 kr. om måneden
betalingen til slusen kun skal gøres en gang, mens selvrisikoen skal betales HVER gang, der er 
oversvømmelse. 
 
Hvis det ikke lykkes at samle økonomi til Folkeslusen, så sker der formentlig ikke noget, f
igen oplever en stor oversvømmelse. Det vil rej
mange vil så både betale selvrisiko og et bidrag til 
partdelingsmodel, som mange sikkert vil finde uretfærdig.
 
I Folkeslusen betaler man kun en gang
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ionsmøder i slutningen af maj, Alle er naturligvis meget velkommen på 

 

Efter input fra medlemmer og nye bestyrelsesmedlemmer har Folkeslusen lavet en ny forside på 
grafik som viser, hvor meget man skulle betale i det forrige sluseprojekt 

hvor langt vi er i forhold til indsamling af tilkendegivelser..

adgang til at lave en tilkendegivelse, og det er en funktion
Vi har også ændret tilkendegivelsen, så det nu er et månedligt beløb der 

også noget, som mange har ønsket. 

meget bedre overblik over hele processen i Folkeslusen og 
Den udførlige beskrivelse af hele processen i Folkeslusen findes stadig under ”Læs mere”, men 

grafikken beskriver processen i korte træk og giver et langt bedre overblik. 

gt de fleste vil formentlig betale mere i selvrisiko allerede ved den første oversvømmelse, i forhold 
skal en selvrisiko på f.eks. 30.000 kr. betales på een gang, mens 

betalingen for slusen kan deles ud over 25 år og 30.000 kr. koster kun lidt over 100 kr. om måneden.

Til sammenligning var det månedlige gennemsnit i det forrige sluseprojekt 91 kr. for parcelhuse og 38 
, så for mange vil betalingen være mindre end 100 kr. om måneden

gen til slusen kun skal gøres en gang, mens selvrisikoen skal betales HVER gang, der er 

Hvis det ikke lykkes at samle økonomi til Folkeslusen, så sker der formentlig ikke noget, f
igen oplever en stor oversvømmelse. Det vil rejse et krav om, at kommunen får lavet en sluse. Men 
mange vil så både betale selvrisiko og et bidrag til en sluse. Det vil formentlig også være med en 

e sikkert vil finde uretfærdig. 

I Folkeslusen betaler man kun en gang, og man bestemmer selv, hvad slusen er værd i månedligt bidrag.
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på hjemmesiden 

er naturligvis meget velkommen på 

har Folkeslusen lavet en ny forside på 
som viser, hvor meget man skulle betale i det forrige sluseprojekt 

hvor langt vi er i forhold til indsamling af tilkendegivelser.. 

en funktion, som har været 
Vi har også ændret tilkendegivelsen, så det nu er et månedligt beløb der 

processen i Folkeslusen og på den øjeblikkelige 
Den udførlige beskrivelse af hele processen i Folkeslusen findes stadig under ”Læs mere”, men 

gt de fleste vil formentlig betale mere i selvrisiko allerede ved den første oversvømmelse, i forhold 
skal en selvrisiko på f.eks. 30.000 kr. betales på een gang, mens 

.000 kr. koster kun lidt over 100 kr. om måneden. 

Til sammenligning var det månedlige gennemsnit i det forrige sluseprojekt 91 kr. for parcelhuse og 38 
, så for mange vil betalingen være mindre end 100 kr. om måneden. Og husk, at 

gen til slusen kun skal gøres en gang, mens selvrisikoen skal betales HVER gang, der er 

Hvis det ikke lykkes at samle økonomi til Folkeslusen, så sker der formentlig ikke noget, før Kerteminde 
se et krav om, at kommunen får lavet en sluse. Men 

sluse. Det vil formentlig også være med en 

estemmer selv, hvad slusen er værd i månedligt bidrag. 
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Kerteminde kan formentlig stadig få en donation fra Realdania, s
bliver ikke ved med at være tilgængelige, for
ny oversvømmelse, så er der måske ingen donation fra Realdania. 
 
Folkeslusen vil selvfølgelig holde øje med, om der kommer nogle nationale initiativer, som kan dække 
hele eller dele af udgiften. Generalforsamlingen b
på projektet, men umiddelbart tror 
 
Stadig ung, men allerede ramt af myter
Mange tror fejlagtigt, at Folkeslusen kun indsamler
kommunen stå for resten. Det er ikke korrekt, og det vil komme til at fremgå tydeligere på 
hjemmesiden. Folkeslusen indsamler tilkendegivelser fra alle potentielle medlemmer, og når det er 
overstået, så ser en generalforsamling på
 
Indsamlingen af tilkendegivelserne foregår i Fase 1, og resultatet af tilkendegivelserne præsenteres
som sagt på en generalforsamling. Det er denne generalforsamling, som i Fase 2 afgør
projektet kan godkendes, og dermed kan overdrages til Kerteminde Kommune. Se evt. mere i grafikken 
herunder. 
 
 
Folkeslusen i tre faser - Ny grafik på forsiden
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningen af Folkeslusen er opdelt i tre faser.
delvist. 
 
Fase 1 er fasen, hvor vi undersøger økonomien, beskriver projektet og indgår aftaler med 
samarbejdspartnerne. Inden vi kan komme i gang med at beskrive projektet og lave af taler med 
samarbejdspartnerne, så skal vi have et mandat, 
6,1 mio. kr. Det er denne indledende del af Fase 1, som projektet befinder sig i 
 
Som tidligere nævnt fortsætter indsamlingen af tilkendegivelser, indtil alle har 
selvfølgelig, at nå den nødvendige sum
summen af de samlede tilkendegivelser
 

 

stadig få en donation fra Realdania, som måske udgør 
bliver ikke ved med at være tilgængelige, fordi andre kommer os i forkøbet. Får vi først en sluse ef
ny oversvømmelse, så er der måske ingen donation fra Realdania. Derfor er det for dyrt at vente.

Folkeslusen vil selvfølgelig holde øje med, om der kommer nogle nationale initiativer, som kan dække 
Generalforsamlingen beslutter, om vi skal vente på hjælp

tror vi, at stormfloden kommer før staten. Og at det er for dyrt at vente.

Stadig ung, men allerede ramt af myter 
Mange tror fejlagtigt, at Folkeslusen kun indsamler tilkendegivelser for 6,1 mio. kr., og så lader 
kommunen stå for resten. Det er ikke korrekt, og det vil komme til at fremgå tydeligere på 
hjemmesiden. Folkeslusen indsamler tilkendegivelser fra alle potentielle medlemmer, og når det er 

n generalforsamling på, om der er penge nok til, at vi kan gå videre.

Indsamlingen af tilkendegivelserne foregår i Fase 1, og resultatet af tilkendegivelserne præsenteres
på en generalforsamling. Det er denne generalforsamling, som i Fase 2 afgør

projektet kan godkendes, og dermed kan overdrages til Kerteminde Kommune. Se evt. mere i grafikken 

grafik på forsiden (kan hentes her) 

 

Folkeslusen er opdelt i tre faser. Opgaver i gule felter arbejder vi med nu, de lysegule kun 

er fasen, hvor vi undersøger økonomien, beskriver projektet og indgår aftaler med 
samarbejdspartnerne. Inden vi kan komme i gang med at beskrive projektet og lave af taler med 

å skal vi have et mandat, og det mener vi at have, når der er tilkendegivelser for 
Det er denne indledende del af Fase 1, som projektet befinder sig i lige 

Som tidligere nævnt fortsætter indsamlingen af tilkendegivelser, indtil alle har tilkendegivet. Målet er 
den nødvendige sum, og det er generalforsamlingen som afgør

summen af de samlede tilkendegivelser er lavere eller højere end det nødvendige
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udgør 13 mio. kr. De penge 
Får vi først en sluse efter en 

Derfor er det for dyrt at vente. 

Folkeslusen vil selvfølgelig holde øje med, om der kommer nogle nationale initiativer, som kan dække 
på hjælp, efter vi har fået styr 

det er for dyrt at vente. 

tilkendegivelser for 6,1 mio. kr., og så lader 
kommunen stå for resten. Det er ikke korrekt, og det vil komme til at fremgå tydeligere på 
hjemmesiden. Folkeslusen indsamler tilkendegivelser fra alle potentielle medlemmer, og når det er 

, om der er penge nok til, at vi kan gå videre. 

Indsamlingen af tilkendegivelserne foregår i Fase 1, og resultatet af tilkendegivelserne præsenteres 
på en generalforsamling. Det er denne generalforsamling, som i Fase 2 afgør, om hele 

projektet kan godkendes, og dermed kan overdrages til Kerteminde Kommune. Se evt. mere i grafikken 

lter arbejder vi med nu, de lysegule kun 

er fasen, hvor vi undersøger økonomien, beskriver projektet og indgår aftaler med 
samarbejdspartnerne. Inden vi kan komme i gang med at beskrive projektet og lave af taler med 

, når der er tilkendegivelser for 
lige nu.  

tilkendegivet. Målet er 
, hvad der skal ske, hvis 

end det nødvendige. 
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Fase 2 er den fase, hvor alle medlemmer kan læse hele projektbeskrivelsen og se alle de indgåede 
aftaler. Det samlede beløb fra tilkendegivelserne vil også blive fremlagt og alle tilkendegivere bliver 
inviteret til en generalforsamling. 
 
Hvis summen af tilkendegivelserne er lavere end det nødvendige til slusen, kan generalforsamlingen 
vælge at nedstemme projektet, eller f.eks. vælge, at alle tilkendegivelser hæves med det antal procent, 
som er nødvendigt, for at nå i mål. Hvis den samlede sum er højere end det nødvendige, så kan 
generalforsamlingen vælge at nedsætte alle tilkendegivelser forholdsmæssigt, eller f.eks. nedsætte et 
udvalg som undersøger, hvordan diget på Sydstranden og arealerne på Nordhavnen kan 
stormflodssikres. 
 
Det hele afgøres på generalforsamlingen, som beslutter om byggeprojektet skal sættes i gang. Hvis 
generalforsamlingen stemmer ”Ja” til økonomien, projektbeskrivelsen og samarbejdsaftalerne, så 
overdrager Folkeslusen alle oplysningerne til Kerteminde Kommune. 
 
Kommunen overtager dermed ansvaret for at opføre og drive slusen, som det er beskrevet i projektet 
fra Folkeslusen. Det bliver formentlig også kommunen, som opkræver bidragene, der er tilkendegivet, 
og det er noget af det, vi skal finde ud af i Fase 1. 
 
Fase 3 er byggefasen, hvor der skal laves en detailprojektering, laves udbud og indgås aftaler med 
entreprenørerne. Der skal nok også laves en VVM-undersøgelse, som kommer i høring. Denne fase 
drives af Kerteminde Kommune, men bestyrelsen i Folkeslusen bidrager i alle relevante sammenhænge. 
 
Her er vi nu 
På nuværende tidspunkt er Folkeslusen i den spæde begyndelse af Fase 1, og det kræver samlede 
tilkendegivelser for 6,1 mio. kr., før vi kan gå videre. Den milepæl håber bestyrelsen, at vi kan nå inden 
sommerferien, så vi hurtigst muligt kan komme videre i processen. 
 
Foreløbig har vi tilkendegivelser for 1,5 mio. kr. 
 
Den nye forside er et led i at gøre Folkeslusen lettere forståelig og lettere tilgængelig, og vi modtager 
stadig meget gerne forslag og spørgsmål på mail@folkesluen.dk 
 

Folkeslusen vil bygge en sluse, som beskytter huse i Kerteminde og omegn mod stormflod. Det kræver 

bare, at vi får tilstrækkelige tilkendegivelser på www.folkeslusen.dk  

 


