
Forslag fra Christian Have 82 

Formand for kloak udvalget 

 

1. Forslag til afstemning for en ekstra ordinær general forsamling ultimo maj, start juni, hvor 

dagsorden vil være spildevands kloakering med vand, eller camper cleaner. 

 

Der stemmes: 

For, skriv 1      

 

Imod, skriv 3 

 

Såfremt ovenstående vedtages stemmes der om dato: 

 

Afholdelse af ekstra ordinær general forsamling: 

 

Der stemmes for:  

Søndag 24 maj 2020, skriv 1  

     

Søndag 7 juni 2020, skriv 3 

 

Forslaget begrundes med at jeg ved tidligere generalforsamlinger har bemærket at tiden som regel 

bliver knap, og at man derfor haster de sidste emner på dagsorden igennem, uden at få dem 

ordentligt belyst, og at medlemmer på dette tidspunkt er begyndt at bliver trætte eller er gået hjem. 

 

En så stor beslutning som at få etableret spildevands kloakering med vand eller camper clean, 

mener jeg at vi skal have god tid til at belyse og drøfte. 

 

Dertil kommer at kommunen, selvom at de har udlagt Solager A til spildevands kloakering for flere 

år siden, og som har et krav om at det er kommunens tidligere interne entreprenør (HTK forsyning), 

der skal stå for tilkoblingen til Solager B (ved parkerings pladsen), har meget svært med at kommer 

med pris for etablering og tilslutnings afgifter. 

Disse arbejder skal udføres uanset om vi vælger spildevands kloakering med vand eller camper 

clean. 

Vi i kloak udvalget vil presse lige så hårdt på for at kommunen efterliver ovenstående som vi har 

gjort siden marts 2019. 

Vi forventer at kunne præsentere det på den ekstra ordinære general forsamling. 

Vi har fået diverse tilbud fra entreprenører, men så sent at det ikke give mening at fremlægge dem 

nu. 

Tilbudene/ overslagene kræver justeringer, finpudsning og forhandlinger. De vil blive fremlagt til 

den ekstra ordinære general forsamling. 

 

2.  Forslag til at bruge en administrator/ advokat som ordstyrer til vores general forsamlinger. 

 

Der stemmes: 

For, skriv 1 

Imod, skriv 3 

Forslaget grundes et ønske om en mere klar, effektiv, hurtig og professionel afvikling af vores 

generalforsamlinger. 


