
2021 18 10 Referat 8 Stenrevsgruppen.

Til stede: Martin, Kåre (nyt medlem), Søren, Keld og Erik deltog Lærkevej 26.

1. Status.

Keld: Teis, biolog Aarhus Universitet, Saxild, er bedt om at kontakte os.

Interesseret i undersøgelser før, under og efter udlægning af stenrev.

Er også med vedr. Horsens Fjord og vedr. tang.

Det er muligt, at der kommer anden kontaktperson til Aarhus Universitet.

Der er sten ved det nye villakvarter i Saxild.

Keld kontakter ham.

Søren: En af arkitekterne ved kommende Færgeby vil gerne høre om vi er interesserede i

betonkonstruktioner (kan have bedre rillede/hulede overflader end sten).

Søren tager kontakt.

Højskolesti med gode historier mv. Der er optaget en 4 min video. Der er flere indslag med natur

og kultur.

Kåre: Flytter til byen. Vil gerne med i gruppen. Godt projekt. Erik sender vores ansøgning til

orientering.

Martin: Roste hjemmesiden. Vil gerne have fælles billede af gruppen.

Der kommer 2 ekstra nye embedsmænd til miljøafdelingen i Odder Kommune (OK) i 22.

Orienterede om OK puljer.

Martin: Skaffer fotograf/avis til TIR 26 OKT kl 1530 ved Egmontbroen.

Alle: Alle som kan stiller TIR 26 OKT kl 1530 ved Egmontbroen for fotografi.

Erik: Orienterede om flere tilbud/muligheder for sten. Det er uklart om OK har skrevet til

Kystdirektoratet.

Erik: Kontakter ENKON Peter Werner tlf 24275969 for håndslag på stor bunke sten.

Erik: Kontakter Lene ved OK, når denne kommer tilbage fra ferie, da Morten er afgået fra OK.

2. Midler

Som Martin orienterede, så er der et par puljer ved OK, bl.a. en som der endnu kun er 20% ansøgt

til.

Erik: Kontakter Lene ved OK.

Liv har ansøgt Dansk Sejlunions bæredygtighedspris.

Vi mangler en mindre beholdning som arbejdspulje.

Erik: Kontakter Liv.

Der er behov for, at vi opretter en gruppe, der begynder at tage sig specifikt af ansøgninger om

midler.

Martin og Kåre danner gruppen, der måske også kan få deltagelse af Dorte, Jacob, andre f.eks.

Pernille Helbo i Frivilligcenteret?

Alle: Overvejer deltagelse i gruppe til ansøgning om midler.

3. Udvikling af projektet.



Der er flere kommende opgaver/muligheder.

Entreprenører skal kontaktes.

Vi bør lave en forening.

Andre stenrevsgrupper bør kontaktes for erfaringsindhentning/kontakter/prisoverslag mv.

Turistforeningen ved Helle Rosenberg bør med. Der kan være tale om midler, omtale,

dykkerturisme.

Vi bør finde ud af hvem ved OK der specifikt har med de 4 ”kommunale” stenrev at gøre.

OK (Evt helt op til kommunaldirektøren) bør kontaktes, ligesom havnefogeden, om plads til sten på

havnen, især nu hvor der skal/er gjort plads til oplag af lystbåde samt Færgebyen.

Ud over skilte på havnen mv, så er der også forslag om skilte under vandet til direkte orientering af

snorklere og dykkere.

Vi bør fastsætte navne på hvert af de 3 rev.

Vi kunne initiere ålegræsplantning.

Der kommer en konference om stenrev i 2022.

Der er behov for, at vi opretter en gruppe, der begynder at tage sig specifikt af de praktiske

forhold.

Søren, Erik, Martin danner gruppen. Andre Lars, Jacob, Mads?

Martin kontakter gruppen ved Als vedr. f.eks. praktiske og økonomiske forhold.

Søren kontakter andre grupper.

Erik kontakter Lene ved OK samt havnefogeden.

Alle: Overvejer opgaver samt hvad revene skal hedde?

4. Eventuelt

Der blev orienteret om byggeplaner ved havnen.

5. Næste møde.

Alle: Noterer sig TOR 04 NOV kl 1930 på Dyngby Havvej 3.

Der meldes til/fra ved Keld på tlf 22613825

Erik Hviid

Referent


