Referat af møde i den politiske styregruppe vedr Kolindsund torsdag den 27. august i Norddjurs
Kommune, Rådhuset i Grenaa

Deltagere
•
•
•
•
•

Kirstine Bille, Syddjurs, politisk styregruppe
Carsten Bech, Syddjurs, politisk styregruppe
John Saabye Jensen, Norddjurs, politisk styregruppe
Poul Møller, Syddjurs
Anders Brinch Larsen, Norddjurs (ref.)

Der var afbud fra Lars Møller, Norddjurs.

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.

Godkendelse af referat fra møde i den politiske styregruppe den 25. juni 2009
Referatet blev godkendt.

Afrapportering af fase 1, kortlægning af eksisterende viden
Det besluttedes, at der søges afholdt temamøde i de to kommunalbestyrelser i det tidlige forår 2010. Indtil
videre er målet at gennemføre orienteringen til politikerne som et fælles møde for de to nye
kommunalbestyrelser på et møde mandag den 1. marts 2010.
John Saabye Jensen vil kort orientere kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune om resultatet af mødet i
den politiske styregruppe. Det sker på kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 1. september 2009.
Det besluttedes videre, at der snarest muligt fremlægges en sag med status for fase 1 for de respektive
fagudvalg i de to kommuner. Poul og Anders koordinerer sagsfremstilling. Ved behandlingen af sagerne i
udvalgene kan der indgå en præsentation af den (lukkede) hjemmeside.
Umiddelbart efter at hjemmesiden har været præsenteret for politikerne i Syddjurs og Norddjurs kommuner,
vil hjemmesiden blive åbnet for offentligheden. Der udarbejdes pressemeddelelse og afholdes et
arrangement, hvor den politiske styregruppe præsenterer hjemmesiden for offentligheden. Dette er fastsat til
mandag den 5. oktober 2009 kl 16.00 i Kolind. Poul finder mødested mm.

Overordnet tidsplan for evt. igangsættelse af fase 2
Den administrative styregruppe og arbejdsgruppen arbejder videre med fase 1 ift at indarbejde Statens
vandplaner og Grøn Vækst. Der arbejdes ligeledes videre med afdækning af muligheder for finansiel støtte
fra puljer og fonde. Endelig skal der udarbejdes forslag til, hvorledes der politisk skal tages stilling til en evt

igangsættelse af fase 2, dvs der skal udarbejdes beslutningsgrundlag med beskrivelse af alternativer,
omfang, prissætning, finansiering, etc.
Den administrative styregruppe mødes med arbejdsgruppen onsdag den 9. september kl 15.00 i Kolind,
administrationsbygningen.

Muligheder for at søge økonomisk støtte
Jf ovenstående skal arbejdsgruppen afdække muligheder herfor inden 1. februar 2010.

Næste møde
Den politiske styregruppe holder næste møde mandag den 1. februar 2010 kl 14.00 i Ebeltoft. Dagsordenen
vil bla være en stillingtagen til den administrative styregruppes forslag til evt igangsættelse af fase 2, samt
forberedelse af det fælles temamøde for de to kommunalbestyrelser.

Tidsplan
•
•
•
•
•
•

1. sept 2009: John Saabye orienterer kommunalbestyrelsen i Norddjurs
September 2009: De relevante fagudvalg orienteres om fase 1 og præsenteres for hjemmesiden
9. sept 2009: Den administrative styregruppe og arbejdsgruppe mødes
5. okt 2009: Den politiske styregruppe præsenterer hjemmesiden for offentligheden
1. feb 2010. Møde i den politiske styregruppe
1. mar 2010: Fælles temamøde for de to kommunalbestyrelser

