Folkeslusen
Kerteminde
Bestyrelsesmøde
Tidspunkt:
Mødested:
Deltagere:

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

Afbud:
Referent:

Søren B. Sillassen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt på mail
2. Siden sidst
Hvad er sommeren gået med og hvad er status?
Åbent brev fra protestgruppen d. 28. maj, til borgmesteren og byrådet om Folkeslusen og
kystsikring generelt.
https://kjavis.dk/aabent-brev
brev-til-borgmesteren-om-den-kommende-kystsikr
kystsikring/ og som pdf.
Rapport fra COWI vedrørende udgifter til stormflodsskader over de kommende 100 år.
https://www.fyens.dk/indland/Manglende
https://www.fyens.dk/indland/Manglende-sikring-mod-stormflod-kan-give
give-storregning/artikel/3364932
3. Hvilke opgaver/udfordringer har vi?
Forsøg på overblik i dokumentet
okumentet Opgaver for Folkeslusen og Kerteminde Kommune.
Kommune Andre
input og forslag?
4. Indsats i forhold til tidligere medlemmer
Status og plan.
5. Fundraising
Forslag til relevante fonde? Realdania, Nordea, Lego og Tryg. Andre forslag?
6. Debatoplæg
Formålet med debatoplæggene er, at få folk til at fokusere på de overordnede linjer, og sætte
stormflodsprojektet lidt i perspektiv. Det er meget bevidst, at Folkeslusen ikke nævnes en
eneste gang, for det er mere selve stormflodsproblematikken, som skal på dagsordenen. I
sidste oplæg opfordres der til, at man bare får lavet en tilkendegivelse, og så ellers i øvrigt
glemmer alt om sluse og stormflod. Beløbet er så småt og alternativerne er for kostbare.
Hensigten er at gøre noget andet og fjerne presset på støtte til Folkeslusen, og primært bede
alle forholde sig til stormflodsproblematikken generelt.
genere Input og debat.
7. Samtale med Borgmesteren.
Søren har en aftale med Kasper Ejsing Olesen om en løs snak. Hvad er vigtigt? Udgangspunkt i
dokumentet Opgaver for Folkeslusen og Kerteminde Kommune,
Kommune, særligt punkterne under
Økonomi, Lovgivning og AnlægsAnlægs og driftsansvar. Input fra alle.
8. Invitation til Borgmesteren, partiformændene og Miljø, Natur og Teknikudvalget
Hvornår og med hvilken dagsorden skal vi invitere? Udkast fra Søren og input fra alle.
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9.

Eventuelt

10.

Næste møde

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

Referat
Ad. 1.
Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden.
Ad. 2.
Der bliver talt om Folkeslusen i Kerteminde. Ikke meget, men vi er ikke glemt. Det er vigtigt, at vi
ikke synker ned i glemslen, og derfor skal vi med jævne mellemrum være synlige.
Rapporten fra COWI kan vise sig at være et stærkt argument i forhold til byrådet. Søren
forsøger at skaffe hele rapporten.

Ad. 3.
Listen over overordnede opgaver blev tjekket og ”Moms” blev tilføjet. Dokumentet vil vi løbende
opdatere.
Ad. 4.
Alle skriver sine egne initialer ud for de personer de vil kontakte, og gerne Hans eller Søren, på
nogle af dem, som de ikke selv vælger. Alle kigger på listen inden for en uges tid.
Ad. 5.
Søren tager kontakt tilden, sder tilbød at hjælpe med fundraising. Udover de nævnte fonde, blev
Velux, Mærsk også nævnt. Måske har Civilstyrelsen en liste over navne og formål for de danske
fonde.
Ad. 6.
Vi prøver at få optaget vores debatoplæg i Kjerteminde Avis og Fyens Stiftstidene. De kan
måske også påvirke byrådets engagement?
Vi skaffer et kort over hvor stort et område af Kerteminde der oversvømmes ved en stormflod
på +1,8 m. Kortet tilføjes det første debatoplæg, og omdeles til alle berørte husstande. Kortet til
omdeling skal muligvis være meget kort(?)fattet, som en kontrast til det øvrige materiale fra os.
Ad. 7.
Som udgangspunkt lidt afventende og spørgende til byrådets holdning. De foreslåede emner vil
blive vendt som overordnede begreber. Søren orienterer efter mødet, og så afgøres det, om vi
skal have et ekstraordinært møde, eller om vi kan nøjes med mails.
Ad. 8.
Vi udsender invitationerne som de foreligger. En til alle i byrådet, og en til Miljø, Natur og Teknikudvalget.

www.folkeslusen.dk

190812 Dagsorden og referat

Side 2 af 3

Ad. 9.
Hvem bestyrer opslagsskabene på hjørnet af Skolegade? Der er nogle skabe på gavlen, over
mod Amanda Bar. Michael forsøger at finde ejeren af ejendommen, og Søren tager kontakt.
Ad. 10.
Næste møde er mandag d. 9. september 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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