Møde i Trappelauget d. 16-8-2014 kl. 10.30 hos Calle Haaning.
Deltagere: Calle, Frank Olsson, Steen Martinussen, Marie Magne Larsen, Betina Schiønning,
Bent Scholkmann, Tine Kortenbach, Feline Munck.
Afbud: Karl Jelsbak
Referent: Feline Munck
Mødets eneste emne var en status på arbejdet vedrørende reetableringen af skræntfodssikringen ved
trappen og de omkringliggende parceller.
Calle redegjorde for den aktuelle situation:
Ejerne øst for trappen i numrene 23, 25, 27 m.m. er ikke parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde
vedrørende reparationen. Der er ikke umiddelbar udsigt til bedring af den situation.
Vest for trappen er numrene 21, 19 og til dels 17 interesserede i at deltage. Det anses for sandsynligt, at man
kan motivere nr. 17 til at frafalde nogle prohibitive krav, således at der vil kunne repareres på 4 parcellers
skræntfod. Nummer 15 vil ikke indgå i samarbejdet, da ejerne dels har en fin skræntfod og dels har en
historisk betinget modvilje imod projektet.
Calle har opmålt de fire parcellers bredde, og ejerne er enige med ham i, at nummer 17 er 18 meter bred,
nummer 19 er 21 meter bred, nummer 21 er 14 meter bred, og trappelaugets grund er 14 meter bred. I alt 67
meter. Udgifterne til projektet vil blive fordelt i forhold til denne opmåling.
Der er udarbejdet et udbudsmateriale vedrørende arbejdet, som sendes til Zøllner, Nordkysten og Tulstrup
grus og sand. Man har også kontakt til VG, Brødrene Beck og Henning Hald.
Calle har aftalt med nummer 21, at de er ansvarlige for at sikre, at firmaerne afgiver tilbud og for at
koordinere det indkomne materiale. Nummer 19 vil bearbejde divergerende opfattelser blandt ejerne af 17, 19
og 21 med henblik på at opnå enighed.
Et stort uafklaret spørgsmål er, hvorledes entreprenøren skal få adgang til stranden. Kommunen er trods
henvendelser ikke i stand til at give at klart svar. I næste uge har Calle møde med VG og vil spørge dem, om de
ved noget om adgangsforhold. Han vil ligeledes tage kontakt til Henrik Beck med samme spørgsmål. Hvis der
fortsat ikke er svar, må Trappelauget formulere en skriftlig henvendelse til kommunen.
Alle er enige om, at det haster med aftalerne på grund af den kommende vinter.
OBS! Betina har efter mødet undersøgt forhold vedrørende konsekvenser af at lave et egentligt udbud i
juridisk forstand, og konklusionen er, at det snarest bør undersøges nærmere. (Se mail af 15-8-14 til
Trappelauget fra Betina).
Det blev vedtaget, at Marie laver aftale med kommunen om opstilling af et affaldsstativ i sommersæsonen ved
trappenedgangen uden for lågen. Det vil koste 650 kr.
Eventuelt:
Marie orienterede om fremdriften i bølgebryderarbejdet. Det går fremad, og hun vil orientere, når der er
konkrete resultater.
Den nye, nederste del af trappen vil blive skruet ned og lagt op på metaldelen af trappen, når sæsonen er forbi.
Medlemmer af trappelauget vil forestå optagningen.

