
11 02 2021   Referat af zoommøde i Stenrevsgruppen (5)

Liv (sejlklubben), Søren (Egmont), Jacob (HMI), Keld (DN), Lars, Erik og Dorte

1. Navneændringen til Stenrevsgruppen er vedtaget.

2. Stenbank:

Vi ønsker tilsagn og en anvist plads på havnen. Erik tager kontakt til Odder Kommune.

3. Klimasikring

Gruppen bag ”Havet kommer” har fremlagt deres plan for klimasikring omkring Hou. På Nordstranden

forventes et dige langs stranden på 2,81m høj, og langs Sydstranden mod Ravnskoven et dige, der er 2,23m.

Der vil vedblive at være plads til Havnefesten, og beskyttelsen mod havet består af dige, mur, siddepladser

mv.

4. Høringssvar vedr. digernes placering:

● Keld har kontaktet DN om deres syn på revene

● Liv er i kontakt med sejlklubben

● Erik kontakter færgerne og Anders havnefoged

● Søren kontakter Egmont og Jacob HMI

● Lars kontakter sportsfiskerne

● Dorte Jollelauget

5. Hjemmeside

Vagn Mørk har lovet at sende vores referater mv. ind under en separat side under kyst. Dorte laver en kort

beskrivelse af stenrevsgruppens formål og arbejde - og rundsender til kommentarer. På sigt ønskes en

selvstændig side, og Søren ser på, om det er noget for ham.

6. Færdiggørelse af ansøgning til kystdirektoratet

Lars og Erik laver ansøgningen færdig og sender den til Morten Ruud, der laver de fornødne påtegninger, så

Kystdirektoratet skynder sig at give tilladelsen.

Erik har fundet koordinaterne for stenrevenes placering. Når vejrguderne og båden er til det, vil Jacob og

Søren scanne revområderne på tæt hold.

Bemærkninger til revene:



Rev 1: ved Hølken. Er det nordligst placerede rev og det mest udstrakte. Revet er beliggende på 6 og 4

meters vand, så man kan iagttage vegetationens variation på dybderne. Der var enighed om at forskyde

nordenden ind på lavere vand og sydenden ud. Erik justerer koordinaterne.

Rev 2: ved Egmontbroen på ca. 4m vand. Det ligger lidt langt ude i forhold til at svømme dertil, men der var

et forslag gående ud på at rykke den lidt ind og at lave en stentange evt lave en snorkelbane ind mod broen,

så det bliver mere spændende at svømme derfra.

Rev 3. ved Sydstranden i ca. 2,5 m vand, som kommer til at påvirke ind- og udsejlingen fra Hou Sydstrands

Jollelaug. Revet er et bunkerev på max 1 m højde, og derfor foreslåes afmærkninger med 2 gule rimelig

vedligholdelsesfrie bojer, samt større afsten mellem bunkerne, der hvor der naturligt sejles ud.

7. Ansøgning om midler.

Dorte har meldt sig, men endnu er det ikke aktuelt, da tilladelsen skal være i hus nærmest. Ligeledes planer

og skitser for udførsel. Dorte vil gerne samarbejde med en eller flere, når tidens mor bliver fyldig.

8. evt.

Arkitekten bag Færgebyen ønsker et havnebad udfor rallejet for at tiltrække købere og satser meget på gode

nære havneaktiviteter f. eks snorkelbane via tov med skiltning af floraen mv. på havbunden samt et

havnebad. Dette forefindes nu på vestmolen. Keld har sendt et eksempel.

Søren har oprettet en fælles goggleside til vores dokumenter, er det den, vi skal bruge? (har oprettet en

konto). Jeg kan også se, Keld har lavet en microsoft konto, skal og kan de det samme? Og hvem

administrerer? Det må vi tale om næste gang.

9. næste møde: 02 MAR kl. 19. Liv sætter op.


