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Dato:	  23.	  september	  2011.	  	  

Tid	  og	  sted:	  kl.	  17.00	  Højskolen	  Marielyst,	  Bøtøvej	  2.	  

Til	  stede:	  

Jørgen	  Have	  Poulsen,(JHP)	  Marielyst	  Strandpark.	  Erik	  Østerholm	  Hansen,	  
EØH,	  Sillestrup	  Strand,	  Carl	  Johan	  Stoffer(CJS)	  Gnaverhaven,	  Povl	  
Holm(PH)	  Gedesby	  Øster	  Strand,	  Gert	  Gulløv(GG)	  Pedersdal,	  Keld	  
Holm(KH)	  Stovby	  Klit,	  Hans	  Erik	  Børsen(HEB)	  Laksenborg,	  Ebbe	  
Edvardsen,(EE)	  Marielyst	  Grundejerforening,	  Torben	  Reenberg,(TR),	  
Stouby	  Klit,	  Erling	  Skafte-‐	  Pedersen,(ESP)	  Elkenøre	  GF.,	  Hans	  Erik	  
Trolle,(HET)	  Poul	  Als(PA)	  Referent.	  

Dagsorden:	  

1. Evaluering	  af	  stormødet	  i	  Nykøbing	  F.	  hallen	  den	  4.	  september	  
2011.	  	  

2. Evaluering	  af	  kontaktudvalgets	  møde	  den	  5.	  september	  2011.	  	  
3. Skal	  vi	  som	  grundejerforeninger	  samarbejde	  eller	  forhandle	  med	  

kommunen	  hver	  for	  sig?	  
4. Åben	  debat	  eventuel	  nedsættelse	  af	  en	  arbejdsgruppe.	  

Ad.	  1.	  Stormødet	  blev	  afviklet	  i	  en	  positiv	  og	  konstruktiv	  ånd.	  Der	  var	  
mange	  fine	  ord,	  men	  hvad	  udmøntede	  det	  sig	  i?	  Arne	  Grå`s	  
konklusioner,	  som	  vi	  har	  modtaget,	  dækker	  ikke	  helt	  over	  det	  som	  er	  vor	  
opfattelse	  af	  problematikken	  og	  en	  totalløsning	  af	  samme.	  Følgende	  kan	  
her	  nævnes.	  

a. GK,	  har	  svigtet	  med	  vedligeholdelse	  af	  afvandingskanalerne.	  
b. GK	  har	  svigtet	  med	  vedligeholdelse	  af	  såvel	  vejdræn	  som	  dræn,	  de	  

i	  henhold	  til	  aftaler,	  er	  forpligtiget	  til.	  



c. GK	  giver,	  som	  det	  læses	  i	  udsendte	  pjece,	  i	  det	  store	  og	  hele	  
skylden	  på	  grundejerforeningerne	  og	  pålægger	  disse	  al	  
vedligeholdelse	  og	  kontakt	  fra	  den	  enkelte	  grundejer	  over	  på	  
foreningerne.	  
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Ad.	  2.	  	  Den	  nedsatte	  kontaktgruppe,	  som	  består	  af	  repræsentanter	  
for	  grundejerforeningerne,	  Å-‐laug	  og	  landbrug,	  nedsatte	  en	  
arbejdsgruppe(styregruppe)	  på	  4	  mand,	  som	  har	  løst	  den	  stillede	  
opgave,	  at	  indkalde	  til	  stormødet	  samt	  skabe	  massiv	  pressedækning.	  

Denne	  gruppe	  fortsætter	  som	  styregruppe,	  der	  skal	  samle	  trådene,	  
når	  de	  forskellige	  aktører	  forhandler	  med	  Guldborgsund	  
Kommune(GBK)	  

Gruppens	  opgaver	  er	  medtaget	  på	  vores	  referat	  nederst	  til	  alm.	  
orientering.	  

	  

Ad.3.	  Der	  blev	  enighed	  om	  at	  vi	  skal	  stille	  op	  overfor	  GK	  som	  en	  fælles	  
gruppe	  i	  forhandlingerne.	  Følgende	  stillede	  sig	  til	  rådighed.	  

Erik	  Østerholm	  Hansen,	  Hans	  Erik	  Trolle,	  Erling	  Skafte-‐Pedersen,	  Ebbe	  
Edvardsen	  

Ad.	  4.	  Mange	  sten	  blev	  vendt.	  Gedesby	  har,	  fordi	  der	  her	  er	  helt	  
specifikke	  og	  årgamle	  problemer,	  kontakt	  til	  GBK,	  dette	  hindre	  dog	  
ikke	  at	  vi	  stiller	  op	  som	  fælles	  front.	  En	  redegørelse	  herom	  kan	  sendes	  
til	  gruppen	  såfremt	  det	  ønskes.	  	  



Konklusionen	  blev,	  efter	  en	  livlig	  og	  konstruktiv	  debat,	  følgende	  som	  
det	  nedsatte	  udvalg	  går	  til	  kommunen	  med.	  

a. Nordkanalen	  og	  den	  tilstødende	  kanal	  fra	  Blommehaven	  skal	  både	  
udvides	  og	  gøres	  dybere,	  jvnf.	  Det	  af	  Bøtø	  Nor	  fremsatte	  forslag.	  

b. Guldborgsund	  Kommune	  skal	  etablere	  vejdræn	  i	  de	  områder,	  hvor	  
disse	  ikke	  forefindes	  og	  opstille	  en	  langsigtet	  plan	  herfor.	  

c. Når	  vejdræn	  er	  etableret	  i	  udstykkede	  områder,	  overtages	  de	  og	  
drives	  af	  Guldborgsund	  Kommune.	  

d. Nej	  til	  pumpestationer	  som	  grundejerne	  skal	  betale.	  
e. Nej	  til	  at	  de	  enkelte	  grundejere	  overtager	  kommunens	  pligt	  til	  at	  

tale	  med	  de	  enkelte	  grundejere	  ved	  vandproblemer	  på	  grunde	  og	  
veje.	  

f. Nødberedskabsplan	  for	  Nord/Syd	  kanal	  skal	  udarbejdes.	  
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g. Afvandingsrør	  fra	  Gedesby	  til	  Guldborgsund	  i	  stedet	  for	  den	  lange	  
afstand	  til	  Marrebæk.	  	  

h. Mulighed	  for	  faste	  afvandingsrør	  fra	  Nordkanalen	  til	  dige	  ved	  
Østersøen	  til	  brug	  i	  nødstilfælde.	  

Mødet	  sluttede	  kl.	  20.00	  

PS.	  

Arbejdsgruppen(styregruppen),	  dens	  funktion	  som	  beskrevet	  i	  referatet	  
fra	  mødet	  i	  kontaktgruppen	  den	  5.	  september,	  dagen	  efter	  stormødet.	  

Følgende	  blev	  besluttet:	  

a. Arbejdsgruppen	  til	  en	  bedre	  afvanding	  i	  GBK(tidligere	  
arbejdsgruppe	  til	  afholdelse	  af	  stormøde)	  fortsætter	  med	  at	  finde	  
og	  levere	  eksempler	  på	  oversvømmelsernes	  konsekvenser	  til	  
pressen.	  Nok	  ikke	  i	  samme	  tempo	  som	  tidligere.	  

b. Når	  kommunen	  inviterer	  til	  møde	  med	  en	  grundejerforening,	  
vandløbslaug	  eller	  andre	  grupper,	  forpligter	  vi	  os	  alle	  til	  at	  invitere	  



en	  fra	  kontaktgruppen	  med	  som	  observatør/bisidder.	  Dette	  for	  at	  
vi	  alle	  kan	  informeres	  om	  hvordan	  GBK	  er	  i	  dialog	  med	  os.	  
(referenten	  foreslår	  her,	  at	  vi	  ligeledes	  fremsender	  et	  meget	  kort	  
referat	  af	  møderne	  til	  arbejdsgruppen	  der	  så	  efterfølgende	  kan	  
rundsende	  til	  alle).	  

c. Arbejdsgruppen	  kan	  tage	  initiativ	  til	  med	  meget	  kort	  varsel	  at	  
indkalde	  kontaktgruppen	  til	  møde,	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  at	  vi	  alle	  
samles	  til	  en	  snak.	  

d. Kontaktgruppen	  mødes	  igen	  den	  1.	  december	  2011	  for	  at	  
diskutere	  hvor	  langt	  kommunen	  er	  kommet	  med	  sine	  løfter.	  
Thomas	  Højgaard	  har	  inviteret	  til	  Glûgg	  og	  æbleskiver.	  

	  


