Folkeslusen
Kerteminde

Bestyrelsesmøde
24. juni 2019 kl. 16.00
Danske Bank, Kerteminde
Flemming Käehne, Franz Leitner, Michael Serop, Hans Stentoft, Elsebeth Vibede,
Vibede Lisbeth
Ellegaard og Søren B. Sillassen

Tidspunkt:
Mødested:
Deltagere:
Afbud:
Referent:

Søren B. Sillassen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt på mail
2. Status på 1. indsamlingsmål
Hvad er status og planen for de første måneder efter sommerferien?
3. Sommerferiehilsen til oversvømmelsestruede boligejere
Skal vi sende en sommerferiehilsen og hvad skal vi skrive? Udkast fra Søren
4. Sommerferiehilsen til byrådet
Skal vi sende en sommerferiehilsen til byrådet og hvad skal vi skrive? Udkast fra Søren
5. Hvordan forbereder vi os til møderne med byrådet?
Hvordan inviterer vi til møder og med hvem? Oplæg fra Søren og input fra alle.

6.

Eventuelt

7.

Næste møde

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

Referat
Ad. 1.
Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden.
Ad. 2.
Vi er nået lige over 3 mio. kr. og der kommer ikke så mange tilkendegivelser. Folk tænker
formentlig på sommerferie, og det er helt forståeligt. Der er stadig en del af medlemmerne i det
oprindelige sluselaug, som ikke har lavet en tilkendegivelse. Dem vil vi prøve at få kontakt med
inden 15. august.
Vi laver en liste og laver opsøgende arbejde på adresserne.

www.folkeslusen.dk

Vi har tilkendegivelser fra 81 ejendomme, og det antal skulle gerne være over 100, inden
udgangen af august.
Hans og Søren undersøger mulighederne for en stand på Kirsebærfestivallen og til
Kræmmermarkedet. Kræmmermarkedet bliver nok lidt tidspresset.
Ad. 3.
Vi sender en sommerferiehilsen til alle berørte husejere. Søren printer og klargør inden
weekenden. Vi uddeler efter samme liste som sidst.
Ad. 4.
Vi sender en sommerferiehilsen til alle i byrådet. Søren sender udkast på mail.
Ad. 5.
Vi inviterer Borgmesteren, partiformændene og Miljø, Natur og Teknikudvalget til dialog og
forhandling efter sommerferien. De nærmere detaljer aftales på næste møde.
Ad. 6.
Hvad koster det Kerteminde Kommune, når Beredskabsstyrelsen bliver bedt om at lægge en
watertube ud ved Dosseringen? Elsebeth kontakter kommunen og beder om en redegørelse.
Ad. 7.
Næste møde er mandag d. 12. august kl. 16 i Danske Bank i Kerteminde.

Endnu engang tak for et godt møde.
Og endnu engang tak til Danske Bank, for forplejning og lån af lokaler.

www.folkeslusen.dk
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