
Invitation til medlemsmøde! 

Lørdag, den 02.04.2016 kl. 10.00 inviteres hermed til medlemsmøde. 

Sted: Knøs Gård / Hørup Hav bibliotek  

Den 18.03.2016 startede igen en høringsfase for vandløbssagen. 

Der er mange ting den enkelte sommerhusejer skal forholde sig til og det er er ikke helt let at forstå 

alle sammenhæng og nødvendigheder.  

Mellem klokken 10.30 - 12.30, har vi har inviteret erhvervsjurist med speciale i vandløbssager Sten 

W. Laursen fra SEGES.  

Hvorfor nu det? 

Der er ingen tvivl om, et ukendt antal huse, er vand plaget, som kommunen kalder det. Det er heller 

ingen tvivl, at der ligger vand på nogle grunde, når der kommer skybrud eller det er længerevarende 

regn. 

Slet ingen tvivl består i, at der er nødvendighed for handlinger i et vist omfang. 

Tvivl hersker dog om, hvad og hvem der skal lave noget! 

For Fyrremoses vedkommende er vi rigtig godt på vej. Vi har brugt penge på at beskytte os! Der er 

stadig steder, vi skal overveje at dræne fra fælleskassen og der er stadig nogle grundejer, som kan 

overveje at dræne deres grund. Der er aktuel ingen huse i fare! 

Birkepølen vil give en markant aflastning for kanalerne og dermed gøre det meget effektiv, at dræne 

ud i G-kanalen. 

Det giver anledning til følgende spørgsmål: 

 Er vandløbssagen/vandløbsreguleringen til nytte for Fyrremose? 

 Er det dig og mig som skal betale et kæmpe projekt til mange millioner? 

 Er det dig og mig som har den største nytte og dermed den største partsandel for dette 

projekt? 

Derfor holder vi medlemsmødet! 

Der er mange spørgsmål og mange begreber, du har også mulighed for at finde yderligere 

information på vores hjemmeside: www.fyrremose6470.dk   

Vi vil gerne sikre os, at udnytte tiden med konsulenten så godt som muligt og vil derfor bede jer, at 

i hurtigst muligt, dog senest den 28.3.2016 sender jeres eventuelle spørgsmål ind til 

sabinemsl@gmail.com.  

Er du forhindre den dag, så kan du måske sende en person, for at varetage/tilkendegive dine 

holdninger. 



Vi ved godt at der kommer spørgsmål undervejs på mødet, men indsendte spørgsmål vil prioriteres 

og nye spørgsmål under mødet vil besvares, så vidt tiden tillader dette.  

Tilmelding: 

Hurtigst muligt, dog senest den 28.3.2016 

 mail: sabinemsl@gmail.com  

 SMS: 3046 4442. 

Vel mødt 

Osvald 108c ohb@syrenens.dk 

Bent 108b fyrremose108b@gmail.com  

Ole 112 fyrremose@gmail.com  

Jan 102 jahla1957@gmail.com  

Sabine 114 sabinemsl@gmail.com  

 


