Borgermøde:
Hou hallens mødelokale
20.09.2016
Tema:
Hvad kan der gøres for at sikre kyststien mod nedbrydning?
Baggrund for mødet:
Konstateret kraftig nedbrydning af det stykke på kyststien, der har stenkantbeskyttelse mod havet.
Forældrene til stien (partnerskabet) kan/vil ikke stille med fornødne midler til en sikring.
Derfor har en gruppe borgere med Dorte Wissendorff som primus motor dannet en
”redningsgruppe”, som vil forsøge at tilvejebringe en løsning på problemet.
Dagsorden for mødet:
1. Velkomst v/ Dorte Wissendorff
2. Historik om stien v/ Ole Sørensen
3. Niras analyse og løsningsforslag v/ Dorte W
4. Vort forslag til handling v/ Erik Hviid
5. Donationsmuligheder, konto m.m. v/ Kirsten Bøgholm
6. Eventuelle gode forslag og ideer
AD 1
Dorte bød velkommen og beskrev kort anledningen til mødet.
Hun kunne samtidig glæde sig over et relativt godt fremmøde og derved interesse for temaet.
AD 2
Ole gennemgik historikken omkring dannelsen af det grønne partnerskab med deltagelse af
Naturstyrelsen, Friluftrådet, Odder kommune, Egmont skolen, LAG fonden og flere andre gode
kræfter
Dette partnerskab skabte mulighed for etableringen af det stisystem, som blev indviet af pinger i
2014.
Det strækker sig over 10.5 km frem til Hølken Camping hvor der er etableret shelter, toilet, og
faciliteter til undervisningsformål.
AD 3
Dorte redegjorde for stormskaden i Nov. 2015 og de efterfølgende bestræbelser på at iværksætte
fornødne tiltag til at sikre mod yderligere nedbrydning.
Flere møder med partnerskabets repræsentanter inklusive Odder Kommune.
Kommunen finansierede en udredning og et fremadrettet løsningsforslag foretaget af
ingeniørfirmaet Niras.
Dette er ret omfattende og er estimeret til en omkostning på kr. 2.4 mil.
Projektforslaget omfatter bl.a. etablering af 4 korte høfder og sandfodring, samt anvendelse af sten
minimum 50cm Ø
Myndighedsbehandlingen af af sådanne nye tilladelser vil tage mindst 28 uger!
Der er ingen af parterne i projektet, som vil påtage sig noget ansvar for den uholdbare udførelse af
den oprindelige sti og kantbeskyttelse.
Vort problem er, at løsningen haster, idet den næste storm /højvande kan gøre megen skade på den
nu sårbare kystflanke.

AD 4
Erik Hviid formand for Høfdeholderne gennemgik nu vore lokale løsningsforslag, dels ud fra sine
erfaringer med høfdeetablering og indhentede prisoverslag fra entreprenør.
E.H. understregede, at høfdeholderne i henhold til formålsparagraffen kun kan deltage med
etablering af høfder, mens kantsikringen skal financierers ad anden vej.
EH anser en farbar løsning på kantsikring kan etableres for ca. kr. 160.000 til 200.000 –et noget
andet beløb end Niras' forslag.
Hertil kommer så Høfdeholdernes bidrag med 3- måske 4 korte høfder
Vi skal i givet fald holde os til allerede givne tilladelser og ” kun” udbedre skaderne
Naturstyrelsen er grundejer på det problemfyldte stykke
Beslutning:
Erik Hviid søgte -og fik mandat til at være teknisk tovholder på hele projektet
Igangsættelse kan dog først ske, når der er skabt et kapitalgrundlag for opgaven.
AD 5
Kirsten Bøgholm har oprettet en sti- redningskonto, hvortil donationerne gerne skal strømme ind
Kontoen er:
Nordea Odder. Afd.
Reg. nr. 1944 Konto: 689 325 1128
Stigruppens gæve kvinder vil arbejde utrætteligt på at skaffe donatorer, og man har allerede fået
tilsagn om velvillighed hos Egmont skolen, Fællesforum og lignende gode lokale kræfter.
Her kunne man så også ønske sig et naturligt engagement fra de 8- 10 lodsejere, som må have
interesse i at medvirke til beskyttelse af egne grunde mod truet nedbrydning.
AD 6
Under punktet var der synspunkter fra salen, hvor holdningen var, at høfder skæmmede naturen og
burde fjernes uagtet, at de virker. Der blev ikke talt om badebroerne ud for samme område!
Forslag til fremstilling af plakater til ophængning med opfordring til donationer.

Referent: Fl. Roger Kristensen

