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Dagsorden og referat
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Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat ->
Ref.
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Afslutning af projekt om genanvendelse af havnesand
Præsentation af værktøjer til lodsejerne
Evaluering af tur til Nordfyn
Ref. Peder ønsker at kommunerne går proaktivt ind i sagen. Forudsætter en politisk
beslutning. Både strandene og havnene kalder på en løsning.
Det nye byråd konstituerer sig i december. Nye fagudvalg træder sammen første gang i
januar. Herefter beslutter fagudvalgene en plan for den kommen 4-års periode - hvilke
temaer vil man arbejde med og i hvilken rækkefølge.
Føler at vi ikke er kommet videre de sidste 4-5 år. Vi må have aktion nu!
Vigtigt at vi får en kobling mellem de forskellige udvalg inden for plan, teknik, erhverv
og turisme.
Peder mener at markedsføring med 'danmarks riviera' er skudt forbi målet.
Kommunen har to handlemuligheder




kan som myndighed træffe afgørelse om stiftelse af et lag
kan bidrage økonomisk til et kystsikringsprojekt

Lodsejerne kan via netværk støtte initiativer fra lodsejere, erhvervsliv og
interesseorganisationer.
I kommende byrådsperiode vil vi håndtere emnet kyst mere bredt i en matrix med
strand og kyst samt beskyttelse og benyttelse.
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Rågeleje Strandvej
Status - se beslutning fra Teknisk Udvalg fra 2. oktober 2013
Ref. Administrationen har inviteret Rågeleje Vest til møde. Laget mener ikke at muren er
lagets anliggende og vil derfor hellere mødes om andre emner.
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Kommissorium
Ref. Kommissorium for strand- og kystsikringsgruppen blev godkendt af
Grundejerkontaktudvalget den 12. september 2013.
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Serviceniveau ift. kystadgange
Ref. Er drøftet på Teknisk udvalg den 2. oktober 2013. Udvalget har besluttet at fastholde
serviceniveauet og lave besigtigelse i foråret 2014.
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Klitgårdens Grundejerforening - status for kystsikringsprojekt

Ref. Projektet har fået tilladelse fra Kystdirektoratet og Fredningsnævnet. Afventer VVMscreening fra Kommunen. Bliver behandlet på Plan & Miljøudvalget den 27. november
2013.
Tilladelse til reetablering af trappe er behandlet af Teknisk Udvalg 13. november 2013.
Kommunen har givet tilsagn som grundejer på en række vilkår.
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Næste møde
Ref. Vi kender endnu ikke møde plan for GKU i 2014. Den forventes den 28. november.
Ønsker, at Strand og kystsikringsgruppen mødes 2-3 uger før møderne i GKU.
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