Jersie Strands Grundejerforening
Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2018 kl. 15 - 17
Bibliotekets mødelokale nr. 23
MØDE 8.
Bestyrelsen: Axel Bøggild (AB), Liselotte Frederiksen (LF), Per Hauge (PH), Marianne Høglund (MH), Niels
Kjeldgaard (NK).
Niels Kjeldgaard med afbud.

DAGSORDEN med REFERAT
64. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 28.11.2017 og 18.12.2017
Udsættes til næste møde

65. Meddelelser
Formanden / LF.
NK har meddelt sin udtrædelse af JSG bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra dags dato. LF har med
beklagelse taget udmeldelsen til efterretning.
I forbindelse med kystsikringsarbejdet har JSG i processens slutfase sat tvivl om støtten til de aftaler, som er
blevet til i den toårige arbejdsproces i det kommunalt nedsatte kystsikringsudvalg. Det kunne påvirke
troværdigheden til JSG.
LF foreslår punkt taget op på bestyrelsesmøde om - ”Er der brug for at forbedre arbejdssituationen i JSG
bestyrelsen og i bekræftende fald – hvordan?
66. Økonomi og regnskab ved kassereren / MH.
Punktet tages op på næste møde.
67. Veje inklusive snerydning/AB.
Punktet tages op på næste møde.
68. Fællesarealer/PH.
Punktet tages op på næste møde
69. Hjemmeside / PH.
Punktet tages op på næste møde
70. Strandrenselaget / NK og LF
Punktet tages op på næste møde.
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71. AD HOC opgaver
a. Kystsikring ved AB/LF
D. 17.1.2018
I referatet fra sidste kystsikringsmøde d. 20.12.2017 er det noteret, at der afventes tilbagemelding
fra JSG bestyrelsen på to områder:
1) på advokatens bemærkninger til opdelingen af strandområdet i forhold til
grundejerforeningernes grænser.
2) på behovet for digelag i JSG området som anvist i Lov om Kystsikring § 7.
AB har efterfølgende stillet tvivl om behovet for kystsikring i JSG området i mail af 21.12.2017.
Derfor har der på opfordring fra AB og LF været afholdt et møde d. 11.1.2018 med Teknik- og
Miljø- forvaltningen, hvor emnet blev drøftet. Forvaltningen kunne ikke støtte de fremførte
synspunkter, hvilket fremgår af vedhæftede bilag med opsamling fra mødet. AB har efterfølgende i
notat af 13.1.2017 fastholdt, at der ikke er behov for kystsikring. Derfor skal der også tages stilling
til:
3) synspunktet ”ingen kystsikring i JSG området” på basis af de spørgsmål og den holdning
til emnet, som er beskrevet af AB i mail af 21.12.2017 og efterfølgende gentaget i notat
af 13.1.2018.
Forvaltningen skal færdiggøre indstillingsforslaget til byrådet ultimo januar og har derfor bedt om at
få tilbagemeldingen senest d. 22. januar - gerne før om muligt.
Bilag: Overblik over aktiviteter/kystsikring fra 18.12.2017 til 15.1.2018
Bilag: Forvaltningens opsamling fra mødet d. 11.1.2018
Bilag: Notat fra AB om effekt af den anbefalede JSG kystsikring
Bilag: Referat af møde i udviklingsgruppen for kystsikring d. 20.12.2017.
Skriftlig forslag fra LF til en tilbagemelding på de tre ovenstående spørgsmål blev drøftet, og teksten blev
tilrettet i enighed. Svaret fremsendes til Solrød Kommune.

72 Orientering fra JSG-Fonden.
Punktet tages op på næste møde.
73. Næste møde.
13.februar 2018 kl. 19.30
74. Eventuelt.
Intet.
Mødet slut kl. 17.00
Godkendt af bestyrelsen.

