
Referat 10. Møde i Stenrevsgruppen Hou MAN 17 JAN 2022 kl 1930 på Værftet

Til stede: Lars, Søren, Keld og Erik

Dagsorden.
1. Mødet med Lystbådehavnen.
Efter mødet 11 JAN med Lystbådehavnens bestyrelse blev der SØN modtaget det fælles brev med
underskrift.
Brevet fremsendes snarest som bilag til bemærkningerne til Kystdirektoratet.

2. Afgørelse af vor stilling til rev 1.
Revet udskydes.
Der tages stilling til placering senere.
Nordpå eller ved Rønnen?
Der kommer måske også en afgørelse på evt. placering af Kattegatbroen.
Erik tager kontakt til Trafikministeriet.

3. Status marinarkæologisk undersøgelse.
Vi venter på at få budgettet på undersøgelse af områderne for rev 2 og 3 alene.
Lars taler med Jacob og undersøger om der er ændringer til krav om marinarkæologisk
forundersøgelse, nå der kun er tale om udlægning af spredte sten.
Als-gruppen spørges også om deres erfaringer med sådanne undersøgelser.
Erik spørger Martin om OK evt. vil overtage betalingen for forundersøgelsen samt evt. mulighed
vedr. Kysthjælperprojektet.
Erik kontakter OK vedr. brug af havnen.

4. Fremsendelse af bemærkninger til Kystdirektoratet.
Erik fremsender snarest vore bemærkninger inkl det fælles brev fra Lystbådehavnen.

5. Ansøgninger om midler.
Erik kontakter Kåre, Martin, Keld, Jacob og Dorte.
Der bør et budget med. Sørens overslag kan bruges.

6. Beslutning ved stenbunken ved Hasselager.
Erik kontakter entreprenøren med et tilbud på 250.000 + læsning, kørsel og læsning i havn.
Erik kontakter også Landboforeningen mhp. Donationer af sten.
Erik sender mail fra anden entreprenør til Søren.
Søren kontakter forskellige entreprenører med udlæggekapacitet.
Lars kontakter Jan Carøe mhp. at sende entreprenøroplysninger til Søren.

7. Data om fiskebestand
Keld vil kontakte flere vedr. opgørelse af fiskebestand før udlægning af sten.

8. Næste møde.
MAN 21 FEB kl 1930
Søren finder sted.

9. Evt.
Der tages stilling til evt. brug af betonklodser fra Hou Færgeby senere.



Der blev underholdt med levende beskrivelse af rottejagt på Rønnen.


