Plan for genopretningen:
Kære Bjørn og øvrige bestyrelse,
Som lovet skal vi herved vende tilbage med forslag til plan for genopretning efter vi har drøftet
mulighederne med naturpleje v/Niels Jensen.
Niels er valgt, fordi han blev anbefalet af grundejerforeningens bestyrelse. Efter at have mødt Niels er vi
ikke i tvivl om, at han vil være den rette til at løse opgaven, med al den viden han har om området, og vi
tror at det der skal til for at opnå den bedst mulige genopretning.
Niels anbefaling lyder som følger:
Han arbejder fra strandsiden mod land.
Således vil han tage en bakke/slugt ad gangen, og finde de rette højder ved at se på de linjer bakkerne har.
Der vil blive lagt et ekstra lag på i forhold til den nuværende højde, da de genoprettede bakker sætter sig.
Niels har oplyst, at det ikke er det samme ekstra lag materiale der skal på alle steder, da det afhænger af
bakkernes højde og bredde, men Niels ved præcis hvad der skal til, siger han.
Efterhånden som Niels arbejder sig indad vil han kunne vurdere i hvilket omfang, der eventuelt skal tilføres
ekstra materiale. Niels vil helst ikke tilføre ekstra materiale til området, men hvis det er nødvendigt, lægges
materialet i bunden af bakkerne for derved at påvirke området mindst muligt.
Tørv sorteres fra og lægges tilbage på bakkerne, hvilket skal hjælpe til at undgå sandflugt og bringe frø
tilbage på bakkerne.
Niels vil ikke på forhånd sætte tidsforbrug på, men må blive ved til han er færdig og arbejdet er godkendt.
Hvis grundejerforeningen ønsker det, er Niels indforstået med at grundejerforeningen har en repræsentant
til stede der følger arbejdet ved opstart, og som kan være med til at godkende arbejderne undervejs, så
genopretningen sker så korrekt som muligt fra start til slut.
Vi er opmærksomme på, at Kystdirektoratet endeligt skal godkende arbejdet inden sagen kan sluttes.
Niels har oplyst, at han ikke har mulighed for at påbegynde arbejdet i slutningen af juli 2018. Vi har
anmodet Niels om at fremsætte en nøjagtig startdato. Niels vil gerne komme med en dato, men han
oplyser, at datoen kan blive forskubbet til start før forventet eller lidt senere, da den endelige startdato
afhænger af, hvornår han er færdig med de opgaver han har lovet andre at gøre færdige først.
Lad os venligst høre, om vi på disse vilkår kan indgå aftale med Niels.
Mvh
Louise og Hans Elverdam

Kære Louise og Hans.
Tak for jeres brev.
Grundejerforeningen accepterer de nævnte vilkår som I har aftalt med Niels Jensen. Vi mener det er vigtigt
at bruge ham, og accepterer derfor også, at tidsplanen forrykkes, så det passer med det tidspunkt han er
klar til opgaven.

På bestyrelsens vegne, med venlig hilsen
Bjørn Simonsen, formand

