H&G ønsker at drøfte følgende emner, idet vi enten er bagefter eller i det mindste på ”bagkant” med
disse.
Vi forventer at visse emner er ganske korte, således at hovedvægten af tiden kan lægges på
vandløbsplanens gratister, vandmiljøplanen og vindmøllerne, som mere eller mindre er i samme område
ren fysisk.

Møde: 30.04.13

Deltagere: Ebbe Enø, Martin Frank Mogensen, Peter Frøslev og Eigil Lauridsen.
Thomas Japp og Inge Olesen (delvist).

Emner.
1.

Lugtgener fra Landkanalen – nyt emne. (PF)
Dok. Email af 09.04.2013 kl. 2113. (Tilsendt PF)
Dok. Email af 18.02.12 kl. 1435 fra HEJ om resultat af vandprøver, herunder bemærkning om mulig
fejlkobling af spildevandstilløb til sommerhusområdet. (EL)
Evt. uddybning – kontakt Aage på 7442 el. 7915 2179 1179.
Konklusion: Et sporingsarbejde for ulovlig udledning/defekte rør er en meget kostbar omgang.
Kopi af vandprøver tilgår fremover H&G. (Diverse måleresultater vil vel tilsige tiltag/ikke
tiltag).
Kontaktperson – Ebbe Enø.

2.

Kæmpevindmøller – status. (EL)
Ad - Temaforespørgsel fra advokat til Digelaget om med henblik på diverse underskrifter, herunder om
vejret m.v.

Dok. Kort (3 stk) over det udlagte og nu udvidede område (EL).
Der foreligger indsigelse mod godkendelse af området til kæmpevindmøller og forespørgsel om status
fra H&G.

o konklusion: Advokatens henvendelse til Pumpe-Digelaget om diverse underskrifter er afslået. Opfattelsen er nu
den, at der kan være oplysninger, som i henhold til H&G.s anmodning om løbende orientering, ikke er
grundejerforeningerne bekendt. H&G har noteret sig, at opstillingsområdet er udvidet betragteligt i
retning Fyrremose, hvilket H&G på vegne ca. 750 grundejere agter at holde et meget skarpt øje med
planer/tilladelser m.v.

Kontaktpersoner H&G – Svend Koch/Eigil Lauridsen.
Kontaktperson – Kristian Jacobsen

3.

Vandmiljøplanen. (EL)
Findes uhensigtsmæssig – set i relation til at lade oversvømme samme område, som d.d. er buffer, når
pumpestationen ikke kan følge med.
Det er vel en temmelig stor trussel for Skovmose, når vandet kun var 10 cm fra at løbe bagind i Gkanalen i 2011.
Dok. Foto af oversvømmelserne 2011. (EL)
Dok. Indsigelse af juni 2010. Der foreligger kvittering for modtagelse.
Digelaget/H&G har holdt et møde med Bo Kruse for længe siden.

okonklusion: Forvaltningen forstår betænkeligheden med bemærkning, at tiltænkt område ligger vestligere end
bufferområdet, herunder at planens gennemførelse er betinget af direkte udløb i havet forstået i
området ved ”Pøls Hug”. H&G har et ønske om, at oversvømmelsesområdet, herunder styring af
oversvømmelsen må tilgå H&G.Ebbe Enø vil tilsende os en status.
Kontaktperson – Ebbe Enø

4.

Skovbygårdssvinget. (EL)
Opstartet 2007.

Der ligger skrivelser og emails forud for mødet i dag.
H&Gs seneste forslag – opsæt et gadespejl.
Seneste udmelding kommunen – formentlig 2009-2010, hvor LAOV meddeler, at teknisk forvaltning vil
foreslå en udretning af svinget om 3-5 år.
Dok. Foto af oversigtsforhold. EL
okonklusion:Oversigtsforholdene skønnes forværret siden træfældning og opsætning af mur jfr. H&G. Uanset 3 af
de 5 år er gået tilsiger økonomien næppe en udretning af svinget inden for tidshorisonten.
Besked tilgår om (aftale af 2007) hvorvidt muren står i skel, og om de store sten ligger inden for skel,
hvilket forvaltningen formoder er tilfældet. Holder formodningen er tingene lovlige, men
oversigtsforholdene dårligere.
Forvaltning undersøger også – tidshorisont inden udgangen af maj 2013 - om trafikudvalget vil tillade
opsat et gadespejl, herunder om muligt rydder lidt op i skilteskoven på hjørnet.
Kontaktperson – Thomas Jaap

5.

Kommunalt ejet areal – ved dige ind mod campingpladsen. (EL)
Manglende oprydning på dige og i bevoksning – herunder regulering af roser og brændenælder.
Dok – 2 fotos (EL).
Dok – matrikelkort.
Konklusion:
Sammenlignet med det vedligeholdte dige er trekanten et vildnis, som H&G ønsker renoveret i lighed
hermed.
Kommunen rydder op på hele matriklen over til campingpladsens hegn.
Pumpe-Digelaget vedligeholder herefter som på eget område.
Kontaktperson – Ebbe Enø.

6.

Ordensregler for Skovmose. EL

Fremsendt 2 gange – 12/15797. Talt med 8872 5473 om forelæggelse inden første afsendelse.
I.h.t. skrivelse af 26.03.12 fra Grete Svanberg er sagsbehandlingstiden 10 uger.
Konklusion:
Forvaltningen har fundet det fremsendte frem, og med beklagelse tages der fat kommende torsdag.
Kontaktperson – Grete Svanberg

7.

Vandløbsplanen (EL).
Ideen med skrivelse var, at vi, for at få bugt med gratisterne, via det folkevalgte system evt. kunne få
kommissionsformanden i tale, og få en forhåndstilkendegivelse alt i tråd med, at man retter
henvendelse til eks. Skat, således at der var rimelig klarhed over, om problemet på nogen måde kan
løses eller ej inden høring nr. 2.
For taler – bibeholde ejendomsværdi, afleder vand i faskiner, som igen følger de kendte baner i jord
mod lavere områder, kontrol af gratisters tilkoblingsmulighed til nuværende/nye grøfter i.h.t. det
kommende regelsæt.
Konklusion:
Pumpelaget er udvidet i forhold til tidligere. Det er drøftet om der er en sidste mulighed for at få alle
med. I det omfang en enig skare af grundejerforeninger kan opnå accept via ordinære/ekstraordinære
møder, og selv er villig til at være projektleder og ikke mindst finansiere, herunder opkræve m.v., så er
det nok den eneste gangbare. Til orientering, så var det den model, som grundejerforeningerne tidligere
har takket nej til.
”Gratistantallets” antal anføres med større klarhed til næste møde.
Digelagets medlemsantal er ikke udvidet. Det er drøftet om der er en sidste udvej for at hæve antallet af
kontingentbetalere.
Efter en længere drøftelse viste det sig formålstjenligt at anmode om, at punktet om godkendelse af
Pumpelagets vedtægter tages af dagsorden for mødet (ca.8. maj) med forventet genfremsættelse på
juni mødet.
Kontaktperson – Ebbe Enø.

Aftalt indkaldes snarligt til et ”Minimøde” – gerne 7. eller 8. maj om eftermiddagen – med deltagelse af
et enkelt medlem fra hver grundejerforening og digelagets formand. Der tilgår nærmere besked snarest.
Dagsorden:
a.

Evaluering af antallet af ”gratister i Pumpelaget”.

b.

Fremlæggelse af beregningsmodel for så vidt angår antallet af nuværende betalere til digelaget,
herunder om der er et retsmæssigt eller andet grundlag for at udvide antallet.

8.

Kuber ved Skovmosevej. (EL)
Seneste skrivelse af 11.01.13, om her og nu flytning, sammenholdt med løbende afsendelse af e-mails
om uacceptable tilstande omkring kuberne.
Dok. Skrivelsen. (EL)
Dok Foto – 2 stk. (EL)
Konklusion:
Forvaltningen har lagt sig fast på, at kuberne er en blivende ting, og aldrig har været en forsøgsordning
med undtagelse af kubernes fordeling, etablering af standplads m orientering o.l.
Grundejerforeningerne er 100% enige i, at projektet er rigtig set i relation til genbrugstanken, men en
direkte fejlinvestering når hensynet gælder miljøet, hvor svineri, skadedyr m.v. vil vinde, herunder at man
aldrig kommer af med de uheldige bivirkninger.
Mødet viste, at det rent praktiske omkring tømning m.v. er en Forsyningsopgave, og at de øvrige ting er
en Forvaltningsopgave.
H&G lovede i den forbindelse at sætte cc på henvendelser, således at begge afdelinger er på
omgangshøjde med tingene.
Et ønske fra H&G om udsættelse af fristen for at lave fast bund for kørsel med container på eget
grundstykke kan ikke efterkommes, idet Forsyning tager et område af gangen.
Forsyning har tilbagemeldt, at klager over eks. opkørte rabatter skal tilgå Meldgaard. H&G har anmodet
om en revidering af meddelelsen, idet området ikke er grundejer ejet, men ejet af
grundejerforeningerne – svar afventes.
Forvaltningen giver skriftligt svar på, at kuberne ikke agtes flyttet som foreslået af H&G. H&G har
allerede meddelt, at den afgørelse er man nød til at rejse over for politikerne.
Kontaktperson – Martin Frank Mogensen.

9.

Gennembrydning af diget syd for campingplads.
Efter henvendelse fra 2 sommerhusejere er kommunen orienteret via e-mail og fotos i 2011. Der er
tilbagemelding fra HEJ om, at det fremsendte er sendt videre til Kystdirektoratet. De pågældende har nu
igen rettet henvendelse til H&G og forespurgt om deres iagttagelse og dokumentation har ført til
noget/været forkert.
Ebbe Enø svarer H&G (EL), som har kontakten til de pågældende.

Fabrikanter:
Peter og Eigil

