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Dagsorden 

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt på mail
 
2.       Evaluering af informationsmøderne
Hvad lærte vi af informationsmøderne? 
fra alle. 
 
3.       Hvad gør vi, for at skaffe nogle flere tilkendegivelser?
Vi har ikke helt fået ”hul” på tilkendegivelserne endnu, 
informationsplanerne for parcel
debatterer nye tiltag. Input fra alle.

 
4.       Klimaet er alles ansvar, uanset hvor man bor.
En af de vinkler vi fik debatteret på informationsmøderne, er det fælles ansvar vi har for 
effekterne af klimaændringerne. Uanset om man mener, at klimaændringerne er 
menneskeskabte eller naturlige variationer, så har vi alle et ansvar for, at imødegå de a
udfordringer. 
 
En af udfordringerne er stormfloder, nogle andre er skybrud og stigende grundvand. Hvorfor er 
det kun skybrud og stigende grundvand, der betragtes som et fælles problem, vi skal løse i 
fællesskab? Det er jo ikke de mennesker der bor t
ekstreme vejr, så hvorfor er det kun dem, som skal betale for konsekvenserne ved stormfloder?
 
Der laves nye kloakker, forsinkelsesbassiner og mange andre tiltag, og de finansieres af 
forsyningsselskaberne, som i 
stormfloder? 
 
Debat om, hvorvidt vi skal lave et ekstra spor, hvor vi undersøger opbakningen fra ejere af 
ejendomme i hele kommunen. Oplæg fra Søren.
 
5.       Næste møde 
 
 

----------------------------------------------------

Referat 

Ad. 1. 
Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden.
 

 

0 
Danske Bank, Kerteminde 
Flemming Käehne, Franz Leitner, Michael Serop, Hans Stentoft, Elsebeth Vibede
Ellegaard og Søren B. Sillassen  

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt på mail 

Evaluering af informationsmøderne 
Hvad lærte vi af informationsmøderne? Er der noget vi mangler, eller noget vi skal fjerne?

Hvad gør vi, for at skaffe nogle flere tilkendegivelser? 
på tilkendegivelserne endnu, og hvad skal vi gøre

or parcel-, række-, sommer- og fritidshuse (ligger i dropbox)
debatterer nye tiltag. Input fra alle. 

Klimaet er alles ansvar, uanset hvor man bor. 
En af de vinkler vi fik debatteret på informationsmøderne, er det fælles ansvar vi har for 
effekterne af klimaændringerne. Uanset om man mener, at klimaændringerne er 
menneskeskabte eller naturlige variationer, så har vi alle et ansvar for, at imødegå de a

er stormfloder, nogle andre er skybrud og stigende grundvand. Hvorfor er 
det kun skybrud og stigende grundvand, der betragtes som et fælles problem, vi skal løse i 
fællesskab? Det er jo ikke de mennesker der bor tæt på vandet, som alene har skabt det 
ekstreme vejr, så hvorfor er det kun dem, som skal betale for konsekvenserne ved stormfloder?

Der laves nye kloakker, forsinkelsesbassiner og mange andre tiltag, og de finansieres af 
forsyningsselskaberne, som i sidste ende er os alle sammen. Hvorfor er det anderledes for 

Debat om, hvorvidt vi skal lave et ekstra spor, hvor vi undersøger opbakningen fra ejere af 
ejendomme i hele kommunen. Oplæg fra Søren. 

------------------------------ 

Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden. 

 

Flemming Käehne, Franz Leitner, Michael Serop, Hans Stentoft, Elsebeth Vibede, Lisbeth 

  

Er der noget vi mangler, eller noget vi skal fjerne? Input 

hvad skal vi gøre ved det? Vi tjekker 
og fritidshuse (ligger i dropbox), og 

En af de vinkler vi fik debatteret på informationsmøderne, er det fælles ansvar vi har for 
effekterne af klimaændringerne. Uanset om man mener, at klimaændringerne er 
menneskeskabte eller naturlige variationer, så har vi alle et ansvar for, at imødegå de afledte 

er stormfloder, nogle andre er skybrud og stigende grundvand. Hvorfor er 
det kun skybrud og stigende grundvand, der betragtes som et fælles problem, vi skal løse i 

æt på vandet, som alene har skabt det 
ekstreme vejr, så hvorfor er det kun dem, som skal betale for konsekvenserne ved stormfloder? 

Der laves nye kloakker, forsinkelsesbassiner og mange andre tiltag, og de finansieres af 
sidste ende er os alle sammen. Hvorfor er det anderledes for 

Debat om, hvorvidt vi skal lave et ekstra spor, hvor vi undersøger opbakningen fra ejere af 
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Ad. 2. 
Det var tre meget forskellige møder, og vi lærte noget af dem alle tre. Fremmødet var ikke så 
stort som vi håbede, men vi fik nogle gode snakke. 
 
Nogen har svært ved, at forstå den frivillige tilkendegivelse. De er bange for, at naboen slipper 
for at betale. Vi må forklare, at de bare skal koncentrere sig om sin egen tilkendegivelse. Hvis 
der er mange, som ikke vil give noget, så bliver slusen ikke til noget, og så er ”gratisterne” ikke et 
problem. 
 
Nogen på Feddet efterspørger forhøjelse af diget og højvandsmure, andre på Feddet synes ikke, 
at slusen beskytter deres ejendomme. Mange på Feddet har ”kun” haft vand i kælderen og 
nogen har slet ikke. 
 
Det er selvfølgelig svært at forholde sig til en fremtidig trussel, men i 2050 er vandstanden 
steget med 30 cm, og vejret er blevet mere ekstremt. På det tidspunkt er de helt sikkert i 
farezonen, hvis de ikke allerede har haft mindst en oversvømmelse. Vi må se, om vi kan finde en 
måde at synliggøre truslen og tidsperspektivet. 
 
Vi fik en god dialog om det rimelige i, at det er nogle få husejere, som skal betale for de 
klimaændringer, som vi alle har været med til at skabe. Der er alternativer i form af at staten eller 
alle i kommunen betaler, og bestyrelsen vil tage de overvejelser med i betragtning (se pkt. 4). 
Umiddelbart tror bestyrelsen, at støtten fra staten bliver mindre end den, vi måske kan få fra 
Realdania, og at tidsperspektivet er for langt. 
 
Ad. 3. 
Vi fortsætter med at holde fokus på tilkendegivelserne, og beder folk om at forholde sig til deres 
egen glæde af slusen. 
 
Vi vil prøve at få kontakt med medlemmerne af det oprindelige sluselaug, og opfordre dem til at 
lave en tilkendegivelse. Der var godt 100 medlemmer, og de burde være motiverede for 
Folkeslusen. 
 
Vi prøver at lave nogle små videoer, som kan forklare nogle af de gode argumenter for 
Folkeslusen. Søren laver oplæg til emner, og alle kan byde ind. Derefter laver Søren et par 
eksempler. og vi kan diskutere, om formen og indholdet har den rette kvalitet. 
 
Søren vedlægger en opgørelse over trafikken på hjemmesiden (sidste side i referat). 
 
Ad. 4. 
Dette spor er vi meget opmærksomme på, men vi laver ingen ændringer i vores strategi lige nu. 
 
Ad. 5. 
Næste møde er mandag d. 24. juni kl. 16 i Danske Bank, Kerteminde. 

 

 

Endnu engang tak for et godt møde. 

Og endnu engang tak til Danske Bank, for forplejning og lån af lokaler.  
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Den røde kurve viser antallet af besøgende og den blå viser antallet af

”toppe”, når vi afholder generalforsamling eller informationsmøder. De øvrige ”toppe” er i forbindelse 

med omtale i aviser og radio. 
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viste sider. Der er nogle tydelige 

”toppe”, når vi afholder generalforsamling eller informationsmøder. De øvrige ”toppe” er i forbindelse 

 


