Fra: Lise Holm <liseh@dragoer.dk>
Sendt: 14. december 2021 11:55
Til: Niels B. Ulrich <n.u@webspeed.dk>
Cc: Hanna Rehling <hannar@dragoer.dk>; Jesper Horn Larsen <jesperl@dragoer.dk>
Emne: Møde vedr. kystbeskyttelse - Opsamling fra mødet og præsentation
Kære alle,
Tak for et godt møde. Niels, jeg håber du vil videresende.
Vedhæftet er præsentationen fra mødet imorges som aftalt og nedenfor har jeg ridset planen for
indsendelse af input op:
1: Grundejere fremsender evt. input inden jul
2: Forvaltningen tager input med til kommunalbestyrelsens temadag i januar 2022
3: Kommunalbestyrelsen beslutter en plan for det videre forløb (forventet feb 2022)
4. Input indgår i udarbejdelse af supplerende undersøgelser/ lokale indpasning
Deltagere på mødet:
Fra Grundejerforeningen:
Lasse Hvidman, formand
Michael Musfelth
Niels B. Ulrich
Fra Dragør Kommune:
Jesper Horn Larsen
Hanna Rehling
Lise Holm
Af pointer fra mødet har jeg noteret:
Tidsplan:
Der ligger ikke en fastlagt tidsplan for realisering af strækningen udfor Søvang. Jf. udviklingsplanen, er det
planen, at strækningen skal være anlagt inden 2030. Med en forventet fravigelsesproces som en del af
myndighedsbehandlingen, vil der sandsynligvis gå 5- 8 fra der er besluttet en løsning, til projektet kan
realiseres.
Økonomi: Der er ikke udarbejdet en bidragsmodel for projektet endnu. Modellen afhænger af de valgte
løsninger, men det forventes at kommunalbestyrelsen kommer til at beskæftige sig med bidragsmodel og
finansiering i 2022.
Proces og inddragelse: Der blev udtrykt ønske om involvering. Hvis forvaltningen har brug for præciseringer
eller uddybninger vedr. Søvangs materiale, udarbejdet af Dan Hasløv, er vi meget velkomne til at vende
tilbage.
Grundejerforeningen har planlagt generalforsamling den 11. marts 2022. Der er et ønske om at mødes med
forvaltningen i den forbindelse mht. status for projektet. Forvaltningen vil gerne give status forud for
generalforsamlingen - enten i form af statusmøde med dige-gruppen forinden eller evt. deltagelse på
generalforsamlingen.

Meld endelig tilbage, hvis I har kommentarer til ovenstående.
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