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Referat
Punkt på dagsorden
Diskussion:
Oplæg til Udarbejdelse af projekt for afledning af overfladevand, for området under
Marielyst Grundejerforening.
Kjeld Morel orienterede kort omkring problematikken omkring vand på grundene, ligeledes
fortalte om, hvilke ønsker der ligger bag et evt. kommende projekt.
-

Det ønskes at vandet for grunde mv. er tørre uanset hvor meget vand der står
i kanalerne, ønsket er at vandet trykkes eller pumpes op til Bøtø Nor/
Torben Friis Hansen orienterede at de meget gerne vil hjælpe med,
at få vandet bort. Dog understregede han, at han ikke vil garantere at området er
helt tørt i disse situationer, han vil ikke have et ”A og B” hold. Ligeledes orienterede
han, at de ikke vil have nogen trykledninger til kanalerne. Pumperne er renoverede og
blevet større, på nuværende tidspunkt og med lidt forsigtigt hovedregning kan de godt
afhjælpe med de evt. kommende nye vandmængder.

-

Er der muligheder for at komme af med en del af vandet til naturreservatet?
Samme tanke er drøftet på tidligere møder, Fa. Kjeld Morel undersøger sagen.

-

Hvor skal vandet ledes hen? Det er vandskellet som afgører hvor skillelinjen er, og til
hvilke kanaler de enkelte oplande skal tilledes.

-

Er der behov for at Grønnegårdsløbet skal udvides? Det vil et evt. kommende projekt
kunne be eller afkræfte. (Det vil blive meget dyrt)

-

Torben Friis Hansen, ønsker der kommer forsinkelses bassiner inden vandet kommer
frem til pumpestationen. Pumpestationen kan godt klare vandmængden, men hastig
heden kunne gå hen og blive en udfordring/ derfor bassiner.

Andre oplysninger

Særlige bemærkninger:

Det blev aftalt at Bøtø Nor løbende bliver orienteret om sagen.

