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Kære alle, 

Hermed en nyhedsopdatering af hvad der er foregået siden sidst vi sås i udviklingsgruppen. 

- Tirsdag d. 12/6-2018 havde Lotte og Jens møde med Veluxfonden og KU om Velux-projektet. 

Der blev givet råd og vejledning om hvad projektet skal indeholde, for at opnå støtte fra 

Veluxfonden. Ansøgningsfristen er 1/9-2018. 

- Onsdag d. 13/6-2018 modtog vi (administrationen) §2 udtalelsen fra Kystdirektoratet. Den 

officielle udgave blev tilsendt på e-boks og kunne ikke umiddelbart tilgås; for at undgå yderligere 

ventetid, blev den interne udgave vi modtog pr mail sendt rundt i udviklingsgruppen. Den officielle 

udtalelse, der er identisk med den tidligere, er nu sendt ud i udviklingsgruppen. 

- Mandag d. 18/6-2018 havde vi (administrationen) møde med vores advokat samt rådgivere fra 

Rambøll, hvor udtalelsen blev drøftet. Der var overordnet tilfredshed med udtalelsen, der både 

støtter og underbygger det fremsatte forslag til kystsikring. Herudover blev der lagt en plan for det 

videre arbejde.  

Rambøll skal i gang med at behandle vores forslag mere detaljeret. De skal blandt andet 

udarbejde tværsnit af klitten, præcise beregninger af hvor sikringen bedst kan placereres og 

udarbejde nye kort. Derudover, skal de komme med forslag til udformningen af højvandslukke 

samt formulere detaljerne omkring etablering af et tværdige 

- Tirsdag d. 10/7-2018 har vi (administrationen) møde med vores advokat, rådgivere fra Rambøll 

samt GIS-koordinator fra Solrød Kommune. Her vil den videre arbejdsproces i forhold til 

udgiftsfordeling og udarbejdning af tekniske kort blive drøftet. 

- I august 2018 skal Byrådet behandle udtalelsen fra Kystdirektoratet og godkende at forslaget til 

kystsikringsprojektet fremmes. Derefter skal der sendes orienteringsbrev til samtlige bidragsydere, 

om at projektet nu sættes i gang.  

 

- I september 2018, efter byrådets behandling af udtalelsen, indkalder vi (administrationen) til 

møde i udviklingsgruppen, hvor vi samler op på projektet og orienterer om den videre proces. 

Inden for den nærmest fremtid, vil vi (administrationen) fremsende en doodle med mulige datoer 

for møde i udviklingsgruppen. 


