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Ref. JNAL / 8LC

Referat af møde i Inderfjorden Vest d. 10. juni 2015

10. juni 2015

Deltagere: Flemming Østergaard (beboerrepræsentant), Christian Toft Sørensen (roklubben),
Roskilde Kommune: Jeremy Andrew Dennis, Bjørn Viinblad Mikkelsen & Julie N. Albers (ref)

Dagsorden og referat:
1. Bygherrerolle ifm. detailprojektering og anlæg
JNA orienterede om at forvaltningen har udarbejdet udkast til notat vedr. oprettelse af digelag allerede nu samt
fastlæggelse af beslutningskompetence ifm. detailprojektering og anlæg. Notatet er pt. til kommentering hos
Kystdirektoratet, hvorefter det bliver gennemgået af en jurist. Notatet sender derefter til FØ og CTS til orientering
og kommentering.
Strandjægerne har ikke været omfattet af interessetilkendegivelsen, da de ikke er en del af den sammenhængende sikring. JAD og JNA afklarer hvilken økonomi der er afsat til Strandjægernes beskyttelse, da den udgår af summen til den øvrige sikring i området.
2. Oprettelse af digelag
Er drøftet under pkt. 1.
FØ udarbejder udkast til fordelingsnøgle, som kan blive drøftet med beboerne i området på et beboermøde i august 2015. Princippet er foreløbigt at alle betaler et grundbeløb, samt en antal parter alt efter hvor stor gavn der
opnås. JNA og JAD undersøger hvordan foreningerne økonomi indgår i regnestykket.
3. Grundlag - materiale som udgangspunkt for gruppens arbejde:
 Lokalplan 603
 Byrådets beslutning af 28. januar 2015 – fastlægger økonomi og principper for projektet
 Byrådets beslutning af 29. april 2015 om at fremme projektet på baggrund af interessetilkendegivelse
 Skitseprojekt af Cornelius & Vöge
4. Ændringer i kystbeskyttelsen på baggrund af mødet med kystdirektoratet
Kystdirektoratet har anbefalet at udvide de faste sikringer mest muligt. Skitseprojektet blev gennemgået og justeret, så de faste sikringer udvides der hvor der er muligt.
 Den mobile sikring fra bassinet ved vandrehjemmet til roklubben skal evt. forkortes hvis muligt.
 Ved roklubben skal der fortsat kunne køre en 18 meter trailer ind på forpladsen.
 Tracé for muren justeres, så det stemmer overens med placeringen i lokalplan 603.
 Der indarbejdes siddepladser, cykelparkering og affaldsområder i projektet (evt. siddepladser i fronten)
 Sejlklubben skal have en åbning så der kan transporteres joller.
5. Oplistning af diverse arbejdsopgaver
Der mangler overblik over ledningsføringer og eksisterende pumpesumpe i området. JAD drøfter dette med Roskilde Forsyning. Det bliver en del af rådgiveropgaven at udarbejde ledningsplan.
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Detailprojekteringen sendes i EU prækvalificering i denne uge. Jeremy booker FØ og CTS til møde hvor fem rådgivere udvælges til at give et tilbud samt til et møde efter sommerferien hvor der vælges rådgiver på baggrund af
indkomne tilbud.
6. mødeplan
Det planlagte møde den 25. juni aflyses.
Der er aftalt følgende møder:
1. Møde vedr. udvælgelse af prækvalificerede – JAD booker møde i juli
2. Møde i august – punkter til dagsorden: udvælgelse af rådgiver på baggrund af tilbud, fordelingsnøgle, oprettelse af digelag, aftale om kommende møde.
FØ afholder beboermøde i august, hvor oplæg til fordelingsnøgle drøftes.
7. Evt.
Intet.

