Med afstemningen ønsker vi at gøre JSG bestyrelsen og kommunen bekendt med
antallet af grundejere i JSG’s område øst for Strandvejen, som har andre synspunkter
og altså ikke kan tilslutte sig og fremme kommuens kystsikringsprojekt i nævnte
område.
Resultatet af afstemningen ønskes meddelt kommunen for at gøre Byrådet bekendt
med det reelle antal berørte JSG grundejere, der har andre synspunkter end at bakke
op om kommunens kystsikringsprojekt for nævnte område.
I oplægget til Byrådet meddeles der er afsat 9 millioner kr. i 2019 og ligeledes 9
millioner kr. i 2020, samt kommunen ønsker en anlægsbevilling på 1 million kr.
fremrykket og frigivet i 2018 fra 2019 budgettet.
For at der ikke skal spenderes offentlige midler unødigt ønskes kommunen meddelt
resultatet af afstemningen så hurtigt som muligt, så kommunen får mulighed for at
tilpasse økonomi og anlægsbevillinger i henhold til de ønsker berørte grundejere har
mht. kystsikring og bidragsfordeling i deres område.
Vedtaget krav til sikringsniveau øst for Strandvejen
Byrådet vedtog i oktober 2015 Risikostyringsplan for oversvømmelse fra kystzonen. I
denne plan er mindstekravet til sikringsniveau i Solrød øst for Strandvejen 1,54
meter over dagligt vande.
Det krav opfylder alle beboelser i JSG’s område uden problemer, så ud fra
kommunens egne definerede krav er det unødvendigt at foretage kystsikring øst for
Strandvejen i JSG’s område for at sikre derboende grundejeres liv og værdier i form
af deres beboelser.

Krav til afstemningsform, tilhørende information og resultatbehandling
A. Snarest efter Generalforsamlingen pålægges JSG bestyrelsen at afholde en
vejledende afstemning vedr. kommunens foreslåede kystsikring øst for
Strandvejen i JSG’s område
B. For grundejerne skal der være 14 dages tidsfrist til at afgive deres stemme
C. Afstemningen skal omfatte grundejere beliggende øst for Strandvejen i JSG’s
område
D. Afstemningen skal afklare nævnte grundejeres stillingtagen til to spørgsmål: 1)
Hvorvidt nævnte grundejere ønsker den kystsikring kommunen har foreslået øst
for Strandvejen i JSG’s område, samt 2) hvorvidt grundejere kan acceptere den
af kommunen påtænkte byrdefordeling for påtænkte kystsikring.
Afstemningsmuligheder skal være JA og NEJ for begge spørgsmål. Grundejere
har dog også mulighed for at forholde sig neutral (ved at stemme blankt eller
undlade at stemme)
E. Afstemningen skal sikres anonymitet
F. Husstandsomdelt invitation til afstemningen skal for selve kystsikringen bestå af
i) materiale, som angiver hvilke arealer øst for Strandvejen i JSG’s område der
vil blive beskyttet af nævnte kystsikring, ii) sammenhængen med andre
grundejerforeningers påtænkte kystsikring, og iii) mulige adskillelsesmuligheder
mellem grundejerforeningernes påtænkte kystsikring. Sidstnævnte for at belyse
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