
Etablering af stenrev ud for Hou, Odder
Referat af 3. møde 09/12 2020 i Houhallen

Fremmødte:
Keld                   Naturfredningsforeningen
Martin               Lystfiskere og lokalpolitik
Lars HMI
Erik Hviid          Initiativtager

1. Mængden af sten.
Martin og Erik havde set nærmere på dette.
Stenmængden må revurderes, herunder hvor store udlægningsområderne så kan blive.
Ved 5 m3 sten pr 30 m2 bund vil 5000 m3 sten svare til 150.000 m2 bund.
Det er en bunke sten på 50 x 20 x 5 m! Det vurderes endda at være i overkanten, hvorfor der må
prioriteres i udlægningen.
Der var enighed om at prioritere syd fra, altså i ordenen rev 3, 2 og 1.
Områderne for revene må hertil også reduceres.
Rev 1 fra 200 x 1000 til 100 x 900 m
Rev 2 fra 300 x 300 til 100 x 200 m
Rev 3 fra 300 x 300 til 200 x 200 m

2. Justering af placering.
Erik justerer tegninger over rev 1 og 2.
Liv fortsætter med at fastlægge område for rev 3, nu med den reducerede størrelse.

3. Ansøgningen.
Det udsendte udkast blev gennemgået med mindre justeringer og tilføjelser, herunder ønske om bilag jf.
nedenfor.
Alle er fortsat velkomne til at komme med bemærkninger til ansøgningen, der vedhæftes.

4. Nyttig information.
Erik sender information om vores ansøgning til Miljø og Teknik (Ole, Casper og Bent) vedr høring om
havplan og ”Bæredygtig Kystkultur” jf oplysning fra Martin.
Keld kontakter Torben Vang vedr. strømningsforhold mv.
Lars hører havnefogeden vedr. tilladelsen til bølgebryderen vedr. tid, entreprenør mmm.

5. Bilag
Mads og Søren arbejder videre med et bilag fra Egmont og HMI.
Liv opfordres til at der kommer et bilag fra Sejlsportsklubben.
Erik opfordrer Odder Kommune (M&T) til at udfærdige støttende bilag.
Erik hører chefkaptajnen om et bilag fra færgerne.
Erik kontakter Hou Fællesforum vedr. et bilag derfra.
Erik kontakter Kajakklubben vedr et bilag derfra.
Erik finder ud af om der kan komme et bilag fra foreningen Havodderen.
Erik laver udkast til de jf ansøgningsskemaet øvrige krævede bilag.

6. Næste møde
MAN 21 DEC kl 1930. Grundet nye restriktioner ændres stedet fra Hou Hallen til Lærkevej 26.
Man anmodes om at melde til eller fra på hviid.erik@gmail.com.


