Referat af møde i den politiske styregruppe vedr Kolindsund onsdag den 24. februar 2010 i Norddjurs
Kommune, administrationsbygningen i Allingåbro

Deltagere
•
•
•
•
•
•

Jesper Mathiesen, Syddjurs, politisk styregruppe
Carsten Bech, Syddjurs, politisk styregruppe
Jens Meilvang, Norddjurs, politisk styregruppe
Lars Møller, Norddjurs, politisk styregruppe
Poul Møller, Syddjurs
Anders Brinch Larsen, Norddjurs (ref.)

Baggrund
De to kommuner på Djursland har besluttet at gennemføre en analyse af fremtidsmuligheder for Kolindsund.
Der er vedtaget et kommissorium, hvorefter analysearbejdet opdeles i to faser. Første fase vedrører en
kortlægning af eksisterende viden, og anden fase omfatter en udfyldning af identificerede områder, hvor der
mangler viden, samt en belysning af tre udpegede scenarier for Kolindsunds fremtidige anvendelse. Der er
nedsat en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe.

Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•

Præsentation af den nye politiske styregruppe
Status Kolindsund, fase 1
Anbefalinger fra den administrative styregruppe vedr eventuel fortsættelse, fase 2
Kort info om vand- og naturplaner
Drøftelse af behov for et fælles temamøde mellem de to kommunalbestyrelser
Det videre forløb
Næste møde i den politiske styregruppe

Præsentation af den nye politiske styregruppe
Den nye sammensætning af den politiske styregruppe blev præsenteret:
•
•
•
•

Jesper Mathiesen, Syddjurs
Carsten Bech, Syddjurs
Jens Meilvang, Norddjurs
Lars Møller, Norddjurs

Status Kolindsund, fase 1
Analysen af Kolindsund, fase 1, blev præsenteret for den nye styregruppe. Analysen blev godkendt af den
tidligere politiske styregruppe i efteråret 2009.

Anbefalinger fra den administrative styregruppe vedr eventuel fortsættelse, fase 2
Den administrative styregruppe fremlagde et notat med anbefalinger til det videre forløb i Kolindsundprojektet. Der er i notatet beskrevet 4 forskellige muligheder for at igangsætte yderligere undersøgelser. Den
politiske styregruppe konkluderede dette om disse muligheder:
•

1. Vil ikke have nogen gang i de to kommuner

•
•
•

2. Vil ikke være muligt at skabe flertal for
3. Ikke relevant
4. Måske den mest sandsynlige mulighed

Kort info om vand- og naturplaner
De statslige vand- og naturplaner blev gennemgået.

Drøftelse af behov for et fælles temamøde mellem de to kommunalbestyrelser
Den politiske styregruppe var enige om, at der ikke pt er behov for et fælles temamøde for de to
kommunalbestyrelser. Spørgsmålet vil blive taget op på næste møde i den politiske styregruppe.

Det videre forløb

Styregruppen havde disse bemærkninger:
•
•
•
•

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.
Jesper Mathiesen: Ønsker en fortsat fremdrift. Anbefaler, at der afsættes 100.000 – 200.000 kr i hver
af de to kommuner. Ser gerne, at projektet på sigt løftes op til et nationalt projekt.
Carsten Bech: Ønsker mere fremdrift end mulighed 4 (se ovenfor). Ønsker fokus på at søge
finansiering gennem puljer.
Jens Meilvang: Ønsker ikke at bruge penge på projektet. Mener ikke, at mulighed 4 er interessant,
da den alligevel ikke bidrager til noget.

Næste møde i den politiske styregruppe
Det blev besluttet at afholde næste møde den 15. april 2010 kl 16.00 i Ebeltoft.

Refereret af
Anders Brinch Larsen

