
Åbent brev til bestyrelsen.

Kære bestyrelse,

Jeg skriver dette åbne brev grundet det forløb der har været siden vores sidste general forsamling hvor der blev nedsat
et nyt kloak udvalg bestående af undertegnede, Kasper 111, Jesper 126.
Jeg mener at når der på vores generalforsamling er blevet oprettet et specifikt udvalg bør bestyrelsen/ menige medle-
mmer IKKE være i deres gode ret til at komme og gå fra interne og eksterne møder i det givne udvalg, når de ikke er en
del af udvalget,

Bestyrelsen skal istedet give det givne udvalg arbejds ro og afvente referat/ rapport/ information. Bestyrelsen kan også
forespørge om hvordan det går i det givne udvalg.

Ingen fra bestyrelsen (eller menige medlemmer), viste interesse for kloak udvalget, før at vi havde arrangeret kloaker-
ings møde hos kommunen 27. november 2019.
Der dukkede 2 fra bestyrelsen uanmeldt op, uden at have indblik i det arbejde og de møder vi have haft i kloak udvalget
(de foregående 9 måneder).
.
Senest (31.januar 2020) skriver I, at I vil kontakte kommunen for at få et nyt møde med kommunen, for at finde en
kloak løsning. Kloak udvalget har ikke hørt om dette, og vi forventer, som tidligere; at I tager Jer af camper clean løs-
ningen, og kloak udvalget tager sig af spildevands kloakerings løsningen  (i overensstemmelse med referatet fra sidste
general forsamling).

Dertil kommer at kloak udvalget på intet tidspunkt har blandet sig i udvalget for en camper clean løsning.

Ovenstående får Solager A til at fremstå som en splittet og uprofessionel haveforening.
Og vi udføre det samme arbejde flere gange, og forventer at kommunen også gør det samme.

I kloak udvalget ønsker vi at der, for vores medlemmer, fremlægges en saglig, faglig, korrekt og
faktuel belysning af både spildevands kloakering med vand, som vi i kloak udvalget tager os af, og camper clean, som
bestyrelsen tager sig af.
Så vi alle i Solager A kan tage vores egen beslutning på det rigtige grundlag.

Jeg appellere til arbejdsro og dialog imellem udvalgene og bestyrelsen.
Afslutningsvis citere jeg den danske ordbogs betydning af ordet udvalg: ". gruppe af personer som er valgt ud af en
større forsamling til at løse en bestemt opgave eller til at varetage bestemte typer opgaver løbende".

De bedste hilsner

Christian 


