Referat af forenings-/borgermøde den 20. februar på
Svenstrup Forsamlingshus kl. 19.00
Velkommen v. Agnes
Om ” Vindmøllepark Lillebælt ” ved projektleder Iben Nielsen
Projektet er i forundersøgelsesfasen indtil december 2018, hvor en rapport skal afleveres.
Folk er meget skeptiske og kan ikke forstå, at vindmølleparken skal ligge i Lillebælt, der må da være
mange andre steder. Projektet er en del af Sønderborg Kommunes plan om at blive CO2 neutral i
2029. Hvor 50 % skal komme fra vedvarende energi. Sønderborg er foran planen på nuværende
tidspunkt.
Projektet har 20 til 44 vindmøller i støbeskeen. Højden på møllerne spiller en stor rolle for antallet af
møller og er ikke fastsat endnu. Transformerstationen kommer til at ligge ved Pøl og dækker 10.000
m2. Vindmøllerne placeres i vandet mellem Lavensby og Helnæs, hvor der er 4 km ind til hver kyst.
Levetiden for møllerne er mindst 25 år. Der kan købes andele i møllerne. Lige nu laves der en masse
undersøgelser og analyser af havbund, fiskestand, muslinger, fugle til vands og i luften.
Der blev foreslået udkigsposter, så man kan følge med i opbygning af projektet.
Der blev også foreslået simuleret billeder fra mange fixpunkter f.eks. Svenstrup, Nordborg, Helnæs
m.m., for at se, hvordan det kommer til at være. Det er et projekt, som vi vil komme til at høre
meget mere til. For yderligere info: www.Lillebaeltsyd.dk

I pausen blev der serveret kaffe og hjemmebagte boller

Lidt fra foreningerne i Svenstrup:
Friskolen: Arbejder på at få skiftet taget, evt sætte solceller op. Jordvarme kunne også være en
mulighed. Der er igen cykelsponsorløb fredag den 1. juni. Emnet, som skolen arbejder med, er
bæredygtighed.
Forsamlingshuset: Opgaven er at holde det i gang, få lejet det ud og få det til at køre rundt.
Støtteforening: Har reduceret lidt på aktiviteterne. Der mangler nye folk til at overtage.
E`Svenstruppe: Har fået farve på bladet. Bladet kører fint.
Cykelklub: Der cykles hver mandag 20 km og der er ca. 20 medlemmer. Næsten alle har elcykler,
som er en fantastisk opfindelse - ellers ville mange ikke komme ud ej heller på cykel. Hjælper stadig
ringridning med at sælge pølser og binde kranse.
Brandværn: Vil gerne hjælpe med aktiviteter. Der mangler folk til brandværnet.
Side 1

SUF: Holder gang i alle deres aktiviteter på bedste vis. Det giver udfordringer til tider.
HUSK der er gymnastikopvisning den 18. marts i Nordborghallen, som ligger ved Luffes plads.
Ringridning: Programmet er det samme med optog den 3. juni kl 12.
Byskilte i Svenstrup: Gruppen arbejder hårdt for at finde modellen og blive enige med kommunen
m.m. Der er mange regler, fortolkninger og begrænsninger. Men der arbejdes videre.
Elektronisk informationssøjle: Gruppen starter arbejdet op nu. Der vil komme mere info senere.
Projektet er et af de dyrere.
Skal vi have storke i Svenstrup eller omegn?: Ina fra lauget er vild med storke og synes, vi skal
have storke til Svenstrup. Det er et omfattende projekt og der arbejdes videre i lauget med dette.
Lauget skal på tur til Bergenhusen og se storke og hvordan de lever og bor.
Hjemmeside: Skal vi have en fælles hjemmeside i Svenstrup, som alle foreninger kan bruge!
Kommunen har tildelt en og betaler hotellet. Vivi er på kursus i dette og hjælper gerne andre, som vil
bruge hjemmesiden. Måske ville den blive mere besøgt, hvis alle ting var samlet et sted. Vi ser, hvad
det udvikler sig til.
Udviklingsplanerne i lauget opdateres løbende, når der kommer ideer ind.
Riecks Stensamling: DER MANGLER FLERE VAGTER TIL TIRSDAGE OG SØNDAGE.
Hvis vi ikke kan få dette til at køre og nå sammen, er der risiko for, at vi mister stensamlingen i byen.
Den bliver så flyttet og splittet ad. Det ville være meget uheldigt.

Lauget´s emne på aftenen var: BYFORSKØNNELSE!
Meget er allerede gjort, men der kan gøres meget mere endnu og her er der brug for mange hænder,
gode ideer og grupper af folk, som vil arbejde videre med støtte fra lauget.
Mange post it med ideer fik vi at arbejde videre med. Der blev oprettet et par grupper, som nu vil
arbejde videre med deres emne.
Er der nogen som gerne vil med eller har en ide til noget, så kontakt formanden eller en af os
andre i lauget.
Formand: Agnes Nielsen MOB 40989289
Nielsen@Moisen.Net

LAUGET TAKKER FOR ET GODT OG KONSTRUKTIVT MØDE
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