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1. Siden sidst (møder med Hardy. Celf. Per Dolmer) 

a. Nyt medlem Per Dolmer, musling-ekspert vil gerne være behjælpelig med sin viden omkring 
muslinger. Mads kontakter Hardy vedr. vand og bundundersøgelse for at forstå hvad der 
reelt skal undersøges. Mads informerer også Hardy om hvordan vores anlæg skal se ud. 

b. Mads hører hvordan vi går videre med Velux ansøgningen uden vandprøve, da vi ikke har 
nogen penge til at betale vandprøve, og så vidt vi forstår skal vi have en vandprøve for at 
ansøge Velux.  

c. Mads undersøger med Mette fra kommunen om de kan være behjælpelige med at 
udarbejde vandprøve.  

2. Liner ud på pæle (Strømper Fangliner til yngel) 

a. Mars, Lars, Per Pallesen og Per Svendsen hjælper med at sætte trækliner på pæle. Det bliver 

gjort i godt vejr. Dato fastsættes af teamet. 

3. Ansøgning Velux 
a. Platform bliver flydebro med snoretræk ud til pæle. 10stk pæle skal slås i. Bølgebryder skal 

rundt om det hele. Taljer sættes på så snore kan trækkes ind og ud samme vej. Målfast 
tegning udarbejdes af Kjeld. Per ”Pløk” sender mål til Kjeld. Ud fra ca længder fra mole til 
pæle som er 13 meter. Der er ca. 3 meter mellem pæle. Så i alt ca. 13 x 6 meter. Vi 

forestiller os at flydebroen skal være ca 2 m bred og der skal laves en trappe ned fra molen. 
Det betyder 3-4 strømper per line og plads til 10-20 liner på hver side af flydebroen.  

b. Når tegning er klar, kan Velux fonden søges. Per ”Pløk” laver budget. Pernille laver selve 
ansøgningen i tekst form.  

c. Når vi har status på vandprøve, pris og om den skal være udarbejdet inden vi kan søge 
Velux.  

d. Kjeld tager fat i rensningsanlægget og undersøger om han kan vinde noget om 
vandkvaliteten i Grønsund (fra Vordingborgsiden).  

4. Ansøgning Kystdirektoratet og fiskeristyrelsen 
a. Mads laver ansøgning til dette. 

5. Hvordan skal vores platform se ud? 
a. Se under punkt 3. 

6. Folkemøde om mad til efteråret? 
a. Kjeld vil gerne være ansvarlig for en stand på Madens Folkemøde. Havhøst vil stille en stand 

op, hvor vi kan være og fortælle om Grønsund Havhave og muslinger generelt. 
https://www.madensfolkemoede.dk/ Folkemødet foregår 24.09.-25.09.21 Engestofte Gods 
på Lolland. Øvrig bestyrelse eller medlemmer må meget gerne komme og hjælpe til.  

7. Spisning af Muslinger efterår-vinter 
a. Planlæg socialt arrangement ”Galla Muslinger” til efteråret. Men vi overvejer  også at lave et 

tidligere arrangement for de medlemmer vi allerede har fået. Eventuelt i arrangement 
samtidig med ”morgenmad i Vestergade”, hvor vi også kan uddele flyers. Tag fat i 
Handelsstandsforeningen for at høre hvad der er planlagt i byen.  

8. Eventuelt 

https://www.madensfolkemoede.dk/


a. Netværksmøde i København 19. juni, hvem vil deltage? Foreningen giver tilskud til kørsel.  

 


