Referat af møde i den politiske styregruppe vedr Kolindsund torsdag den 17. juni 2010 i Norddjurs
Kommune, kulturhuset i Grenaa

Deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•

Carsten Bech, Syddjurs, politisk styregruppe
Jens Meilvang, Norddjurs, politisk styregruppe
Lars Møller, Norddjurs, politisk styregruppe
Poul Møller, Syddjurs
Morten Hundahl, Syddjurs
Rikke Kroier, Norddjurs
Lotta Sandsgaard, Norddjurs
Anders Brinch Larsen, Norddjurs (ref.)

Der var afbud fra Jesper Nathiesen, Syddjurs, politisk styregruppe.

Baggrund
En række MF’ere var inviteret til møde med den politiske styregruppe vedr. Kolindsund med denne
dagsorden:
•
•
•

Velkomst, samt gennemgang af http://kolindsund.odeum.com/dk/forside/
Besigtigelse Enslev med kik til pumpestation og et kik udover kanalerne
Møde i den politiske styregruppe: Vurdering af finansieringsmuligheder for færdiggørelse af fase 1 gennemgang af notat. Drøftelse af dagens indtryk og evt. opfølgning

Referat af møde med MF’ere:
I mødet deltog ovennævnte samt Anne-Mette Winther (V) og Leif Lahn (S).
Efter en kort gennemgang af fase 1 rapporten udtrykte begge MF’ere stor anerkendelse af analysen og dens
konklusioner. Både Anne-Mette og Leif fandt det dog vanskeligt at finde statslige midler til at undersøge
scenarier, der peger mod “vand i Kolindsund”.
Derimod mente de begge at kunne argumentere for, at det kan være interessant at fokusere de videre
undersøgelser på klimatilpasnings-problematikken omkring Grenaaens udløb ved Grenaa By. Det bør være
være muligt at skaffe midler til videre undersøgelser heraf.
De to MF’ere opfordrede til, at der udarbejdes et notat med forslag til videre undersøgelser af Kolindsund
fokuseret på “videnopbygning”, “klimatilpasning ved Grenaa” samt “havspejlsstigninger og deres effekt på
grundvandet”. Notatet kan danne baggrund for et eventuelt senere møde med en større gruppe MF’ere i
Folketinget, og baggrund for en ansøgning om finansiering med statslige midler.
Det besluttedes at aflyse besigtigelsen af Kolindsund, idet både Anne-Mette og Leif var godt bekendte med
forholdene i sundet.

Referat af møde i den politiske styregruppe:
Referat af møde den 24. februar 2010 blev godkendt.
Den politiske styregruppe var godt tilfreds med udmeldingerne om den anbefalede fokus på kommende
undersøgelser. Arbejdsgruppen blev bedt om at tilrette forslaget om videre undersøgelser med de politiske

udmeldinger fra MF’erne om muligheder for statslige medfinansieringer (“videnopbygning”, “klimatilpasning
ved Grenaa”, samt “havspejlsstigninger og deres effekt på grundvandet”).
Styregruppen havde ikke en fælles holdning til, hvorledes Kolindsund-projektet skulle prioriteres i de to
kommuners kommende budget 2011. Men de enkelte medlemmer udtrykte:
•
•
•

Lars Møller: Det er vigtigt at sikre bred politisk opbakning til projektet i Norddjurs. Der forventes at
være et flertal for at fortsætte, men ikke et flertal for at yde mange ressourcer til det videre forløb.
Lars anbefaler, at der fremover afsættes 150.000 kr årligt i hvert af de to kommuners budgetter.
Carsten Bech: Ønsker mere fremdrift, og han ønsker fortsat fokus på at søge finansiering gennem
puljer. Carsten anbefaler, at der afsættes 150.000 – 300.000 kr årligt i de to kommuner.
Jens Meilvang: Ønsker ikke at bruge penge på projektet. Jens kan ikke anbefale, at der afsættes
midler på Norddjurs Kommunes budget 2011 til Kolindsund-projektet.

Den politiske styregruppe anbefalede, at der afholdes et fælles temamøde for de to kommunalbestyrelser.
Spørgsmålet vil blive taget op på næste møde i den politiske styregruppe.
Det blev besluttet at afholde næste møde i den politiske styregruppe mandag den 16. august 2010 kl 15.30 i
Allingåbro.
Næste møde i arbejdsgruppen bliver torsdag den 5. august 2010 kl 15.00 i Rønde. Hér skal arbejdsgruppen
forsøge at skitsere forslag til indhold af ovennævnte notat.

Refereret af
Anders Brinch Larsen

