ALS STENREV
BESTYRELSESMØDE
REFERAT
Dato:

21. juni 2017

Sted:

Sønderborg Kommune, Rådhuset, mødelokale 424

Deltagere:

Aase Nyegaard
Bo Mammen Kruse
Henrik Sohl
Jinnie Friis Evald
Poul Friis Evald
Ebbe Enøe
Frank Pedersen
Andreas Hermann
Ole Jozefowisz
Mogens Dall
Peter Thias

Fraværende: Hans Erik Jensen
Mie Kruuse Meiniche
Bjarne V. Poulsen
Frede Pedersen

Formand
Sønderborg Kommune, Vand og Natur
Medlem
Medlem
Medlem
Sønderborg Kommune, Vand og Natur
Dykkerklubben Poseidon-Als
Naturskolerne
ANA
Næstformand
Erhvervsfiskerne
Dykkerklubben Poseidon-Als (ref.)
Landbo Syd, fundraiser
Medlem
Fritidsfiskerne

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plancher og infotavle
Hjemmeside
Status Velux
Status Ralrev
Spejderlejr
Dyrskuet
Marine torvedage
Revets dag
Indvielse Formidlingsrev
Indvielse Velux rev

Hvad med dykkerskibet Søløven?

1. Plancher og infotavle

Bo fortalte, at Liselotte er i gang med plancherne. Der er små tekster på vej fra Mette Juhl.
Der er lavet 15 tavler til brug for under vandet samt en infotavle på stranden.

2. Hjemmeside

Det er vanskeligt at redigere i hjemmesiden for ikke-nørder. Henrik arbejder videre med sagen.
Vi kan ikke logge på vores Facebook-side og redigere den. Vi er lidt handicappede på området. Bo
finder en løsning. Skal vi oprette en ny Facebook-side? Henrik hjælper Bo.
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3. Status Velux

Der er ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale. Prisen er fast og konkurrence-parameteren er
derfor mængden af sten, som skal fordeles på vores 6 rev.
Der er ingen vilkår om, hvorfra stenene skal komme.
Stenene skal udlægges fra 14. august – 19. oktober.
Vi fik indhentet gode tilbud og opgaven gik til Peter Madsen rederi, som bød 92% eller 14.000
kubikmeter sten. Der er skrevet kontrakt i skrivende stund (juli)

4. Status Ralrev

DTU har nu og laver undersøgelserne.
DCE har suget nogle bundprøver op på 6 sites, hvor de laver en komplet bundanalyse.
Der var 20 Go-Pro kameraer i havet sammen med noget lytteudstyr på 6 m’s dybde på 6 sites.
Der bliver opsamlet store mængder data, som DTU behandler. Data-behandlingen gentages næste år,
så vi kan sammenligne.
Vores gummibåd bliver brugt intensivt. Motoren har kørt 250 timer indtil nu så den skal til service.
Projektet har været ude til tilbudsgivning og det blev Rederiet Høj som fik opgaven med et fint bud
på 132% eller 2600 kubikmeter sten. Der er skrevet kontrakt (juli)

5. Spejderlejr

Andreas har arrangeret det således, at Blå Flag og Naturskolerne laver nogle arrangementer på
fluepapiret i den uge, hvor spejderlejren er der. Als Stenrev kan få standplads på stedet, hvis vi vil.
Der er en udfordring i forhold til forældretilladelser, hvis børnene skal ud og snorkeldykke.

6. Dyrskuet
Der var ikke plads til os, så Ole kørte hjem igen. Surt show

7. Marine torvedage

Lørdag d. 5. august laver Naturskolerne og Blå flag en formidling om havet på Rådhuspladsen.
Målgruppen er børn, turister mv.
Henrik hjælper med kontakt til Sønderborg Handel og restauranterne, så de kan lave en
temaudstilling. Der kan laves reklame for Revets Dag og Als Stenrev.
Vi må gerne hælde saltvand i bassinet ved Alspigen, bare vi tømmer igen. Bo og Andreas har lavet
aftaler for brugen af bassinet. Aase og Ole kommer og er med for Als Stenrev. Andre er også
velkommen. Andreas koordinerer.

8. Revets dag

Der er revets dag lørdag d. 26. august 2017. Vi skal være lidt skarpere på opstillingen. Andreas laver
en masterplan for opstillingen. Den nye granitkant bør udføres med nogle trapper for en bedre
adgang til stranden. Bo og Ole laver trapper.
Vi bør have flest mulige ”vand-aktører” med til revets dag (kajakker og kanoer m.fl.) Poul spørger
kajakkerne, Bo spørger sejlerne og windsurferne.
Aase vil undersøge muligheder for et besøg af Søløven og hvad de kan tilbyde.
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Poul undersøger, hvad vi kan bruge hjemmeværnsskibet 814 til.

9. Indvielse Formidlingsrev

Formidlingsrevet skal indvies på revets dag.
Formidlingsrevet kommer til at hedde Tritons rev.

10. Indvielse Velux rev

Aase undersøger mulighederne for at anvende Søløven til en indvielse af Velux-fonden.
Planlægningen fortsætter, når vi ved mere om Søløven.
Planlægningen af arrangementet fortsætter på dette møde.
Bestyrelsen for The Velug Foundations vil måske gerne på en stille tur herned og se projektet. Der er
udsendt følgende forslag til datoer: 5. 6. og 7. september.
Vi afventer svar.
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