
Tak for et hyggeligt og konstruktivt møde forleden.  

 

Vi blev enige om at kloakudvalget mødes igen den 11. juni kl. 11 ved søen. (Alle andre er 

selvfølgelig også velkomne)  

 

På dette møde skal alle udvalg præsentere deres bud på en løsning. For at løsningerne kan 

sammenlignes, skal hver løsning så vidt muligt indeholde følgende: 

 

- skitsetegning af løsningen inkl. ca. mål  

- dokumenterede prisoverslag på de største udgifter (dvs. man har spurgt en fagmand/leverandør) 

- skriftlig dokumentation for kommunens holdning til den foreslåede løsning (bestyrelsen anbefaler 

at al kommunikation med kommunen foregår på mail) 

- bud på hvad man evt. vil gøre, hvis der er opbakning til at gå videre med forslaget  

 

På mødet den 11. juni besluttes der IKKE noget endeligt, vi holder udelukkende mødet for at 

sammenligne og vurdere hvilke løsninger, det giver mening at arbejde videre med. 

 

Ud fra de løsninger der blev talt om på mødet i søndags blev der nedsat 7 udvalg (se nederst i 

mailen). For hver af de 7 udvalg blev der valgt en formand/direktør/storvizir/hvad man nu har lyst 

til at kalde sig, som sørger for at indkalde til møder.  

 

Dem som ikke kunne være med i søndags men som gerne vil være med i et udvalg - eller bare høre 

mere om løsningen udvalget arbejder med - kan kontakte det respektive udvalgs formand. 

 

Jeg - som er Christian fra have 91 - meldte sig som tovholder mellem udvalgene og bestyrelsen og 

vil sørge for, at vi den 11. juni kan diskutere en række forslag, som forhåbentligt er til at vælge 

imellem. Det betyder primært, at jeg jævnligt vil høre formændene hvordan det går. Desuden vil jeg 

via formændene op til mødet den 11. juni prøve at sikre, at forslagen er nogenlunde 

sammenlignelige og så veldokumenterede som muligt.  

Jeg kan kontaktes på cpo@thechristians.dk / 2082 5362 / have 91 

 

De 7 udvalg ser således ud - ALLE MEDLEMMER BEDES MAILE DERES E-MAILADRESSE, 

TELEFONNUMMER OG HAVENUMMER TIL UDVALGETS FORMAND - ellers bliver det 

temmelig svært for formanden at koordinere ;-) 

 

 

Udvalg 1 - alm. kloakering 
Stine - formand - zsj@ishoj.dk 

Thea 

Birthe  

Kasper 

Jeannette 

 

Udvalg 2 - kugleanlæg 
Birthe - formand - brc@valbymail.dk 

Thea 

Johannes 

Joshua 
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Udvalg 3 - grønt anlæg 
Joshua - formand - laust.joshua@gmail.com 

Johannes 

 

Udvalg 4 - udgår - ingen tilmeldte 
 

Udvalg 5 - hus på p-plads 
Johannes - formand - johannestjensen@gmail.com 

Chrell 

Mette 

Evan 

Joshua 

Paw 

Thomas 

 

Udvalg 6 - muldtoilet 
Thomas - formand - mangler email, håber nogen kan hjælpe med at filføje den (medmindre det er 

den Thomas der har thomaspauljahn@gmail.com?) 

Johannes 

Paw  

Jens 

 

Udvalg 7 - hesteskoen 
Jens - formand - 40815233 

Bilal 

Thomas 

Eija 

Ann-Marie 

 

God arbejdslyst! 
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