
03 MAR 2021 Referat 6 Stenrevsgruppen

Deltagere i Zoom mødet: Dorte, Liv, Morten, Keld, Søren, Jacob, Lars, Erik

1.  Siden sidst

Jacob, Troels, Søren og Nikolai har været på havet og under. Søren og Nikolaj tog billeder til ansøgningen og

Jacob og Troels lavede søkort udfra ”Navionix” for revenes placering.

For alle 3 steder gælder det, at støder man en jernstang i bunden, føles den fast.

Der er positive tilkendegivelser fra DN og sportsfiskerforeningen, hvilket vil blive vedlagt som bilag til

ansøgningen. Dykkerklubben er så begejstrede, at de tilbyder at give en hånd med, når vi når til det

praktiske.

2.  Hjemmeside.

Flere har kommenteret det gode initiativ efter artiklen på Oplevhou, men den er væk fra i dag. Vi regner

med den fortsætter sit liv på FF’s side under kyst.

Vi blev enige om, at af hensyn til ansøgninger, donationer mv, er det vigtigt, vi får en selvstændig side. Hans

Otto på Egmont har lovet at støtte Søren i arbejdet, og Egmont har tilbudt at betale for både domæne og

hosting. Stor tak for det!!!! Desuden vil Jacob assistere Søren.

Dorte kontakter Vagn for afklaring. Vi vil stadig gerne have opslag på Oplevhou samt selvfølgelig link til den

nye side.

3.  Godkendelse af placeringen af stenrevene

Rev 1

Erik udtrykte stor tilfredshed med Kelds forslag om at anstille revet skråt, således at det ligger på forskellige

dybder, noget af det på 9 meter, så der kommer sikkert en hummer forbi.

Rev 2

Tangen fra Egmontbroen til revet ses som attraktiv og giver mulighed for en snorkelbane

Rev 3

Jollelauget, der har til huse indenfor rev 3, glæder sig over, at fiskene måske vender tilbage, og de får deres

ønske opfyldt med en gennemsejling på 50 m. Vil være ud for hvor der allerede er en sejladsmarkering.

Revenes placering blev GODKENDT.

4.  Færdiggørelse af ansøgning



Erik og Lars laver ansøgningen inden rundsending til gruppens godkendelse. Morten Rud gjorde

opmærksom på, at der skal være tværsnit med.

5.  Praktik og økonomi

Erik vil undersøge pris, lasteevne og deraf følgende stikkedybde for prammene i Horsens og Svendborg.

Nordmændene graver en del tunneler, hvor brudmaterialet skal genanvendes. Erik vil undersøge, hvad det

koster at få sten fragtet hertil.

6.  Næste møde MAN 29 MAR kl. 19, tak til Liv, der sørger for, vi kan tale sammen.

7. Evt.

Morten Rud oplyste om gruppen ”Bæredygtig Kystkultur”, der er oprettet primært for at beskytte kysterne

mod havbrug og deres betydning for biodiversiteten. Der er sendt en rapport til ministeriet med en

biodiversitetsplan.

Ny plankebro til badenymferne ved Egmontbroen. Erik vil kontakte pedellen på Egmont.


