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Formand for kloak udvalget 
 
Åbent brev af 18.2.2020. 
Jeg prøver lige igen d.d 27.2.2020. 
Svar til bestyrelsen vedrørende åbent brev. 
 
Under normale omstændigheder ville jeg ikke svare tilbage, fordi jeg har påpeget de væsentligste forhold 
som jeg mener burde efterses. 
 
Men når jeg kan konstatere flere faktuelle fejl/ fejlfortolkninger, er jeg nød til at påpege et par stykker. 
 
At kommunen og sikkert også flere medlemmer i Solager A har misforstået at der er 2 særskiltte udvalg, 
som arbejder på en løsning af håndtering af vores spildevand, skyldes måden som bestyrelsen omtaler og 
skriver om udvalgene, hvor det ikke fremgår klart at der er 2 særskilte udvalg. 
Jeg har selv været i tvivl om bestyrelsen havde nedlagt kloakudvalget. 
Det virker også som om store dele af bestyrelsen hvis ikke den hele, er en del af camper clean udvalget, 
hvilket jeg ikke har noget problem med. Men det gør det ikke lettere at gennemskue hvad der er hvad. 
 
Dertil er der personer, som ikke er med i kloak udvalget, der har snakket med kommunen, og kommunen 
har fået opfattelsen af at det var personer fra kloak udvalget de talte med. 
 
Derfor sender Steen Roed fra kommunen, en invitation per mail kl. 8.10 til bestyrelsen/ camper clean 
udvalget samme dag som der skulle afholdes et kloakudvalgs møde 27.november 2019 kl. 1500. 
21 minutter senere kl. 8.31 sender Steen en ny mail, hvor han forklare at han har misforstået, at der er flere 
særskilte udvalg og at derfor holder han kun møde med kloak udvalget samme dag. 
Det vælger bestyrelsen at se bort fra, (og kommer som beskrevet tidligere).  
 
Jeg vil gerne slå fast at jeg ikke har noget udestående med nogen, hverken fra camper clean udvalget eller 
bestyrelsen. Mine bemærkninger og observationer drejer sig udelukkende om forretningsgangen i Solager 
A. 
 
Jeg mener at vi skal lære af det der er sket, og så se fremad. 
 
Jeg mener også at der fremadrettet skal være flere udvalg, da det vil være en styrke for Solager A, samtidig 
med at arbejdspresset for bestyrelsen lempes. 
 
(Alle synspunkter, holdninger, meninger og observationer er alene mine egne). 
De bedste hilsner 
 
Christian 
 


