Referat af møde afholdt lørdag d. 2/9 2017 i Reersø Pumpelag vedrørende
Samtykkeerklæringer.
Mødet startede med en præsentation af bestyrelsen på foranledning af Janne Fournais, som i øvrigt
efterspurgte en om formulering af samtykkeerklæringen, som kunne være lettere at forstå og mere specifik
henvendt i forhold til lagets projekt.
Mogens Christiansen spurgte til, hvordan det endelige ville se ud og henviste til en reduktion af overkørsler.
Mikael Ballhausen svarede, at projektet ikke endnu var endeligt, men at overgangene vil blive bevaret.
Peter Fisher spurgte om eventuelle ændringer af servitutter, og Mikael Ballhausen svarede, at
Kystdirektoratet ikke vil ændre på servitutter.
Der blev drøftet om behovet for en afvandingsgrøft bag diget, og Tage Pedersen påpegede, at denne i så
fald ville være permanent fyldt med vand året rundt. Mikael Ballhausen oplyste, at omtalte grøft ikke var
endelig besluttet.
Mogens Christiansen frygtede at projektet vil forringe lodsejernes ejendomsværdi, hvorimod Bendt
Frederiksen mente, at komne oversvømmelser ville være en større trussel for ejendomsværdien, og Mikael
Ballhausen påpegede endvidere, at forsikringsselskaberne i fremtiden vil nægte, at forsikre ejendomme
som gentaget bliver vandskadet af oversvømmelser.
Carsten Møller Hansen foreslog at man kunne overdrage det nødvendige areal til laget, så komne
servitutter ikke påhviler lodsejerne.
Knud Knudsen spurgte vedrørende omkostninger i forbindelse med samtykkeerklæringerne, og Niels Erik
Jensen oplyste, at ejerne får regningen, men at laget naturligvis betaler omkostningerne.
Claus Bech mente at samtykkeerklæringerne var upræcise og forvirrende og påpegede problemer med
finansieringen af udgifterne.
Mogens Christiansen anførte at fremgangsmåden ikke var juridisk korrekt, og frygtede for konsekvenser for
lodsejerne ved tilfælde af lagets opløsning.
Mikael Ballhausen oplyste, at kommunen i så fald ville overtage lagets forpligtigelser.
Janne Fournais havde dog ikke tiltro til kommunen som partshaver.
Anders Jensen spurgte om det videre forløb, og Mikael Ballhausen oplyste, at laget vil vende tilbage
kommunen med revideret Nirasprojekt og derfra videre til Kystdirektoratet og mente i øvrigt at i
tvivlstilfælde må laget sætte sin lid til eksperterne.
Tage Pedersen oplyste, at han ville støtte projektet, men uden grøft bag diget.
Mogens Christiansen ville også støtte, men uden et økonomisk ansvar, hvortil Bendt Frederiksen svarede,
at man ikke vil være anderledes stillet end i dag.

Peter Fisher talte om muligheden for at inddrage nye udsatte i laget, hvortil Mikael Balhausen svarede, at
bestyrelsen foretrak at fokusere på den nuværende opgave.
Mikael Ballhausen sluttede mødet med at oplyse, at laget i første omgang vil forsøge, at få indsamlet de
nødvendige samtykkeerklæringer, og dernæst ligge pres på kommunen.
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