
 
 
 
Referat af møde i Fællesrådet 25/8 2016 
 

1. Referat fra sidste møde 
Ingen kommentarer 

2. Slusen  orientering om møderne med kommunen 
Ole og Henning har været til møde med Kommunen ang. Slusen. Kommunen havde inviteret 2 firmaer med 
til mødet, som fremlagde deres skitser til en evt. løsning af etablering af højvands sluse i Maltrup. 

 
NIRAS foreslog at der evt. kunne etableres en gang/cykelbro i forbindelse med etableringen så man på den 
måde kunne udnytte muligheden for at komme over fjorden. Dette synes vi lyder som en god ide, og 
forsøger at få kommunen med på ideen. 
Økonomi: Der fremkom beløb på ml. 5 og 10 mill. 

inviteret, når der skal tages endelig stilling. 
Senere sendes det i off. Høring 
Finasiering: Kommunen må ikke selv finansiere med 100% - men foreslår 40% til de berørte lodsejere og 
60% til kommunen. 
En højvandssluse vil evt. betyde lavere forsikringspræmie til de berørte lodsejere, hvilket sikkert vil være 
interessant. 
 

3. Arbejdsdagen  Hold byen ren 
Der er hængt flyers / Plakater op i alle butikker, men der er på nuv. Tidspunkt ikke overblik over antal 
tilmeldte. 
Ole laver et særligt nyhedsbrev om arbejdsdagen til Facebook og hjemmesiden. 
Vi regner med pressedækning af Folketidende og TV2 
 
 

4.  Besøg på Krenkerup d. 22.9 kl. 13.30 
Der er tilmeldingsfrist 15.9 og arrangementet afholdes med min. 20 tilmeldte 



Fællesrådet byder velkommen (André) 
Vi fortæller om Fællesrådets arbejde og samarbejde med Kommunen 
Bjarne tager billeder på dagen (Evt. Rene ) 
 

5.  Opfølgning på mødet med Tina Krogh og Teknisk område 
Vi afventer referat fra Gitte, og tager punktet på næste møde 
Det er nødvendigt at følge op på sagen hele tiden, ellers sker der ingenting. 
 

6. Hvem har lokale beboerråd? 
Våbensted /  Engestofte: ingen beboerråd 
Tårs: Har beboerråd  kontaktperson Anders Jønck 
Radsted: Vides ikke 
André tager kontakt og forsøger at sætte et møde op  evt. et fællesmøde ml. FSO og beboerrådene. 
 

7. Evt. 
Ole forsøget at få adgang til vandtårnet for at se om det kan bruges til noget 
Bosætningspulje: Er der noget vi kan søge penge til? 
Vi har stadig ikke nøgle til Saxenhus 
Filmen: Der er afholdt møde Med Alma Og Martin Lohse om vores ansøgning af penge til filmen  Det er 
ikke en reklamefilm vi vil lave.   
 
 
 


