Referat af møde i bestyrelsen for Digeforeningen Kulhuse (endeligt)

17. september 2020 i Administrationen i Slangerup
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer, referent
Konstituering af ny formand
Orientering fra Frederikssund Kommune
Status for Orbicons arbejde (herunder ny tidsplan)
Formålet med boringerne (v. FK)
Skovengens pumpesystem (v. Per)
Tidsplan for resterende del af projektet (v. FK)
Status på dige/tværdiger før vinteren (v. medlemmerne)
Evt.
10. Næste møde
11. Generalforsamling i Digeforeningen ? (uden FK)

Deltagere:
Matthiessens Enghave

Peter Andersen (PA)

Bag Hegnet

Jacob Jensen (JJ)

Fjordskov

Jan Holm (JH)

Skovengen

Per Hansen (PH)

Nordskoven

Kristian Fordsmand (KF)

Strandengen

Lars Møller (LM)

Strandhaven

Hans Meltofte (HM)

Skoven af 1963

Henrik Audon (HA)

Strandkanten

Steen Smidt-Jensen (SSJ)

Enkeltparceller

Jesper Kihl (JK)

Sælvig

Benny Hansen (BH)

Frederikssund Kommune (FK) Sigurd Gansted (SG)

1. Valg af ordstyrer
LM påtog sig hvervet som ordstyrer og JH som referent.

2. Konstituering af ny formand
Da den hidtidige formand har trukket sig ud af foreningen, konstituerede
bestyrelsen sig med Jesper Kihl som ny formand. Som ny næstformand
konstitueredes Per Hansen.

3. Orientering fra Frederikssund Kommune
I fremtiden vil alle godkendte referater fra disse møder blive lagt på Frederikssunds
Kommunes webside om ”Kulhuse Dige”.
FK ønsker også at lægge Steners beskrivelse af projektet i en bearbejdet form ud
på denne webside.
FK svarer skriftlig på Digebestyrelsens brev af 27 august 2020.

4. Status for Orbicons arbejde
Orbicon havde fremsendt en ny tidsplan for deres arbejde i kontrakten
(vedlagt). FK berettede at Orbicons arbejde forløb planmæssigt, og at der vil
blive orienteret om status løbende.
JK beklagede, at tidsplanen havde sat meget lidt tid af til Digebestyrelsens
kommentering af det færdige oplæg til Skitseprojekt (én uge). Bestyrelsen
fandt det meget vigtigt, at den på borgermødet kunne bakke fuldstændigt op
om det samlede Skitseprojekt.
FK pointerede, at det på næste møde skal afklares hvordan kommentering af
det nye oplæg til skitseprojekt skal foregå.

5. Formålet med boringerne
For nuværende er borepunkter udpeget og Orbicon er klar til at etablere
boringerne. Orbicon har vurderet, at data fra 6 uger er tilstrækkeligt til at lave en
foreløbig vurdering af grundvandsniveau og undersivning. Det skal bruges til at
vurdere behovet for grundvandspumper. Der indsamles måledata for et helt år,
fordi det kan give et nøjagtigere billede, der kan foranledige småjusteringer af
pumpestyringen, senere i projektet.
FK undersøger, om der etableres boringer på ydersiden af diget.

Det blev pointeret at der ved en af de angivne borepunkter var mulighed for at
foretage boringer på ydersiden af det nuværende dige.
6. Skovengens pumpesystem
Punktet blev frafaldet.

7. Tidsplan for resterende del af projektet
FK havde udarbejdet slide for præsentation (vedlagt). Ifølge aktiviteterne i
denne kunne anlægsarbejdet ved et succesorienteret projektforløb startes
ultimo 2021. Anlægsfase måtte derefter påregnes at tage 1 år.
Belagt med en del usikkerhed, fordi anlægsarbejdet kun kan foregå udenfor
fuglenes ynglesæson (april – august) og i perioder hvor der ikke er for
højtstående grundvand.
En godkendt tidsplan for Digeprojektet skal lægges på websiden jf.
kystbeskyttelsesloven, idet FK har valgt at fremme det kommunale
fællesprojekt.
Bestyrelsen tilbød sin assistance med at frembringe tidligere udarbejdet
materiale. Udarbejdet i forbindelse med arbejdet med
bidragsfordelingsnøglen, der er omtalt i udkastet til vedtægter for et
kommende digelag.

8. Status på dige/tværdiger før vinteren
Matthiessens Enghave: Intet kystdige (PA)
Bag Hegnet: Tværdige mod vest netop etableret på 1,65 (JJ)
Fjordskov: Med i arbejdet på Bag Hegnets tværdige men mangler kystdige
reparationer (JH)
Skovengen: Mindre problem med slåen (PH)
Nordskoven: Intet problem (KF)
Strandengen: Kystdige holder 1,70 (LM)
Strandhaven: Kystdige holder 1,70 (HM)
Skoven af 1963: Kampestensdige ok (HA)
Strandkanten: Lavt kystdige (SSJ)
Enkeltparceller: Kystdige ok (JK)
Sælvig : Kystdige 1,80, Sidedige 1,7 (BH)
PH foreslog at der blev oprettet et beredskabsnetværk pr SMS.
Interesserede bedes kontakte ham.

9. Evt.
PA foreslog at andre digeprojekter blev inviteret til at give foredrag om deres
erfaringer, fx Jyllinge Nordmark. JH kunne berette at FK havde taget initiativ
til en kontaktliste med navne på andre Digelag eller – foreninger.

10.

Næste møde

Torsdag den 29 oktober kl. 16.30-18 hos administrationen i Slangerup.

Referent: Jan Holm, 30. september 2020

