Referat
Emne

:

Møde i teknisk arbejdsgruppe vedr. opstart af fællesprojektet

Sted og dato

:

Ebeltoft Rådhus – 29. april 2009

Deltagere

:

Anders Brinck Larsen, Lotta Dybdahl Sandsgaard, Rikke Kroier (Norddjurs

Analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund

Kommune)
Poul Møller, Morten Hundahl, Steen Ravn Christensen (Syddjurs Kommune)
Formålet med mødet var opstart af projektet, herunder at få afstemt de to kommuners faglige holdninger til det givne politiske kommisorium for det fælleskommunale analyseprojekt. Mødet blev derfor
indledt med, at Anders Brinck og Poul Møller gennemgik det politiske beslutningsgrundlag for opgaven.
Det blev pointeret, at Fase 1 udelukkende omhandler en indsamling/kortlægning af referencer og litteratur på området med en summarisk gennemgang af den mest relevante – Hvad ved vi og hvad ved vi
ikke?
Det blev aftalt, at Rikke Kroier bliver faglig tovholder på projektet.
Det blev endvidere aftalt, at rapport med tilhørende referenceliste, links m.v. bliver præsenteret på en
– indtil videre – lukket hjemmeside. Norddjurs Kommune opretter denne hjemmeside.
Steen Ravn Christensen kontakter Finn Prang fra Pumpelaget med henblik på et møde i uge 23.
Følgende arbejdsdisposition blev aftalt:
Emne:

Ansvar:

Overfladevand

Syddjurs

Grundvand / saltvandsproblematik

Syddjurs

Mineraliseringsproblematikken

Norddjurs

Betydning for klimatilpasning

Norddjurs

Pumpelaget /landkanaler

Norddjurs

Biologi og natur

Norddjurs (Syddjurs)

Lovgivning

Syddjurs

Kulturlandskabet og –miljø

Norddjurs

Demografi, herunder landbruget

Norddjurs

Fosfor- og kvælstofproblematikken

Syddjurs

Landskabet, lufthavn og øvrige randområder

Norddjurs

Indledende udpegning af interessenter

Norddjurs / Syddjurs

Tidsplan:
Uge 20

Rikke har udkast til referenceliste klar

Uge 21

udkast til referenceliste udsendes til kommentering
hos relevante, eksterne interessenter

Uge 23

Kommentarer er modtaget fra eksterne aktører

Uge 23

Der afholdes møde med Finn Prang fra Pumpelaget

Uge 24

Sammenskrivning af rapport. Præsentation af rapport
for den politiske styregruppe aftales nærmere på næste møde i teknisk arbejdsgruppe den 25. maj.

1. juli 2009

Endelig deadline for Fase 1.

Næste møde i teknisk arbejdsgruppe den 25. maj 2009 kl 8:30 – 10 i Allingåbro.

