Jersie Strands Grundejerforening
Ekstraordinært bestyrelsesmøde
d. 18. december 2017 kl. 17.00
Marievej 2
MØDE 7.
Bestyrelsen: Axel Bøggild (AB), Liselotte Frederiksen (LF), Per Hauge (PH), Marianne Høglund (MH), Niels
Kjeldgaard (NK).

DAGSORDEN med REFERAT
64. Kystsikring i Solrød Kommune
a. Skitseprojekt til Stormflodssikring, Solrød Kommune. Bilag
Kort gennemgang af væsentligt indhold i skitseprojektet i forhold til rapportens område 3.
Dette skitseprojekt skal efterfølgende bearbejdes og omdannes til et egentligt projekt.

b. Udviklingsgruppens forslag til kystsikring sammenskrevet af Solrød Kommunes forvaltning. Bilag
Indstillingen er i overensstemmelse med synspunkterne i udviklingsgruppens arbejde.
I forvaltningens sagsfremstilling arbejdes der med fire områder, hvoraf område 3 dækker såvel JSSG som
JSG områderne. På grund af den lovpligtige fordeling af udgifterne til kystsikring, vil det være
hensigtsmæssigt at opdele dette område i to – henholdsvis 3N svarende til JSG området, og 3S svarende til
JSSG området.
For område 3 er det noteret, at udviklingsgruppen har anbefalet, at landdiget er det mest hensigtsmæssige.
Vurderingen bør flyttes fra side 3, hvor det formentlig ved en fejl er opført under løsninger i område 4, til
side 2 under overskriften ”Løsninger i område 3”.
I økonomidelen side 2 vil der vedrørende område 3 skulle vælges enten udgiften til klitdige eller til hævning
af strandstien. Dermed bliver den samlede pris for området mindre end anført.

c. Forslag til principper for fordeling af udgifter til kystbeskyttelse. Bilag.
Indstillingen er fremsendt af den lille styregruppe nedsat af grundejerforeningerne og mangler derfor en
afprøvning om enighed i kystsikringsudvalget. De to principper vil gøre arbejdet med fordeling af
omkostninger mindre bureaukratisk, være i overensstemmelse med lovgivningen samt formentlig også
virke mere retfærdigt overfor grundejerne.
Opdeling af område 3 til henholdsvis 3N og 3S som foreslået i punkt b.
Forslaget til udgiftsmodel skal drøftes på mødet i kyssikringsudvalget, og her deltager kommunen advokat
med henblik på at beskrive, hvilke lovmæssige krav, der er til dækning af udgifter til kystsikringen.
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Indstillingen vedr. kystsikring støttes.
AB bemærkninger til forslaget til kystsikring støttes af JSG’s bestyrelse.
PH kan ikke tiltræde AB’s bemærkninger.
Beregningsdelen skal gås efter og hele økonomidelen skal tilrettes efter de faktiske udgifter.
Begrundelserne for landdige og klitdige ønskes uddybet

PH deltog i mødet til kl. 17.55

Mødet slut kl. 18.10.

65. Eventuelt
Intet

Godkendt af bestyrelsen
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