
Referat 15. Stenrevsmøde 22 NOV 22 på HMI 

Til stede: Alle i gruppen 
 
1. Crowdfunding. 
Vi bør have en platform til indsamling. Evt via Aarhus Kommunes hjemmeside eller COOP Crowdfunding. 
Vil give medejerfølelse. 
Gerne have et link ved Egmont, HMI, Lystfiskerforeningen, partnere. 
Vi skal huske at have det på plads ved Indsamlingsnævnet. Koster 1500 kr. 
Vi bør sætte et realistisk mål. 150.000 kr ? 
Martin og Søren starter opsætning nu. 
Martin taler med Jon ved Fællesforum. 
Vi går til pressen når der er mulige billeder (stenstak, udlægning). 
Der kan også laves en lille folder, gerne på baggrund af Sørens sider. 
 
2. Status på ansøgning hos Velux. 
Erik prøver at kontakte Veluxfonden igen. 
 
3. Status på ansøgning til Kystdirektoratet om rev 1, ved Dyngby Hage. 
Er sendt af Erik. 
Jacob sender kortet til Søren. 
Søren sender gammelt søkort med angivet sten til Kystdirektoratet og Erik. 
  
4. Status på rapport til CMNG. 
Jacob og Lars er næsten færdige. 
De sender til Peter + Torben ved CMNG. 
Vedr. manglende rapport fra MOMU´s marinarkæologiske forundersøgelse: 
Jacob kontakter Peter. 
 
5. Referat fra møde med Odder Kommune.  
Positivt. Opbakning til vores forslag til hvad OK kan støtte med. 
Vedr. område til stenbank: Der kom svar på Sørens mail til Tanja dagen efter mødet. Se mail herom. 
Erik kontakter landboforeninger og entreprenører. 
 
6. Referat fra telefon møde med Torben Bramming fra CMNG. 
Vi skal bare sende hvad vi har (se pkt 4). De skal nok komme med input. 
 
7. Mødet ved DANCORE. 
Spredt udlagte sten på 3 – 10 m giver den optimale biodiversitet. 
Man taler også om biorev (muslingebanker). 
 
8. Artikel i Odder Avis 
Er sendt, men afventer der noget konkret. Vi kan da også prøve JP. 
TV2 er interesseret, når der er billeder. 
Lars holder kontakt. (Anne Søgaard Poulsen evt. en ny) 
Evt. en ålegræsplantedag ved Egmont. Midt i maj og frem. Lav forsøg. 
 
9. Status på stendepot/-bank. 
Der er kommet svar efter mødet. Se pkt. 5. 
 
10.  Færgebyen sten og kunstrev af restbeton. 
Keld kontakter Kystdirektoratet om evt. tilladelse. 
Keld skaffer konstruktionstegninger. 
 
 



11. Præsentation af grønt partnerskab. 
Tages op når stenbank fyldes. 
 
12.  Næste møde. 
TIR 20 DEC eller TIR 24 JAN kl 1930 ved HMI. (Afhænger af evt. nyt) 
 
13. Evt. 
Fugle og mårhunde ved Højer, sæler og havdambrug. 


