
Referat fra 11. møde i Stenrevsgruppen Hou afholdt 21 FEB 2022 på HMI.
Til stede: Søren, Lars, Jacob, Kåre og Erik

1. Siden sidst. Herunder afsendt ansøgning til Kystdirektoratet, Køb af sten.
Marinarkæologisk forundersøgelse.
Søren, Jacob og Erik har haft møde med lystbådehavnens bestyrelse. Det kom et godt
resultat ud af det. Se skrivelsen til Kystdirektoratet. Vi forventer nu snart at få den endelige
tilladelse til rev 2 og 3.
Der er modtaget endeligt budget for den marinarkæologiske forundersøgelse. Er
videresendt til Tanja Asp ved OK som ansøgning.
Søren har kontaktet entreprenør. Er interesseret, men har ikke svaret tilbage endnu.
Søren følger op.
Søren kontakter også firmaet, der arbejder i Hou Havn.
Jacob har haft kontakt til den marinarkæologiske repr. for at finde ud af, hvad der er den
dyre del af undersøgelsen.
Repr. bør kontaktes inden rev 1 fastlægges for minimering af omkostninger.
Jacob holder fortsat kontakt.
Lars har talt med Jan Carøe vedr. deres entreprenør Vesta Fjord. Økonomital er derfra.
Erik har fået tlf lovning på den store stenstak ved Hasselager for kun 250.000 kr. Dog skal
ENKON så også bruges til læsning og transport af stenene.
Erik laver udkast til kontrakt vedr. stenene og transporten. Todelt, 1200 m3 først og
derefter resten til rev 1. Der skal fremgå et klart budget for begge dele.

2. Ansøgninger om midler.
Kåre har lavet ansøgning til ”fordelingsrådet”. De vil have et detaljeret budget. Deadline
ult. FEB.
Tanja Asp fra OK biodiversitetsudvalg vil gerne deltage i et møde.
Kåre inviterer, når tilladelsen er i hus.
Erik ringer til Tanja for svar vedr. mail sendt 4 FEB.
Søren kan deltage i møde TIR – ONS – TOR – FRE i dagtimer uge 9.
Kåre kan efter kl 1500.

3. Mulige entreprenører.
ENKON for transport.
Dem der arbejder i havnen (Vesta Fjord?)
Peter Madsen fra Skanderborg.
Vesta Fjord.

4. Undersøgelser før ny ansøgning om stenrev 1.
Erik har fra Trafikministeriet via Kystdirektoratet fået oplyst, at det vil være mindre
sandsynligt, at en evt ilandføring af en evt. kommende kattegatbro skulle ske i
sommerhusområderne ved Saksild. Dvs et rev 1 kunne ligge et sted ud derfor.
Et kortstudium udpegede området ud for Dyngby Hage og ned til sydkant
sommerhusområdet som det område, der bør undersøges nærmere.
Plan herfor udarbejdes senere.

5. Næste møde
Først et møde med Tanja. Erik vender tilbage snarest.
Nyt: Møde aftalt med Tanja ONS 02 MAR kl 1400 ved OK i Odder.
Derefter møde for gruppen fastlagt til TIR 22 MAR kl 1930 på HMI.

6. Evt.



Putin rykker snart ind!


