
Referat fra møde i styregruppen, 16. maj 2011 hos Jørgen 
 
I mødet deltog: Benny, Kurt, Palle, Henning og Jørgen. 
 
Der var meldt afbud fra: Steen, Per-Martin, Thomas og Lennart 
 
Jørgen havde udsendt dagsorden den 12. maj: 
 

1. Oplæg fra Simon til brug ved møde med OF 
2. Svar på Steen`s mail vedrørende mail fra Per-Ulrik 
3. Besigtigelser, Kan Kurt gå med ? 
4. Simon har foreslået workshop i juni 2011. Deltagere Simon, Rasmus, Sjøstedt 

                Henning og Jørgen 
5. Eventuelt 

 
1. Den fra Simon modtagne tidsplan og budget samt bilag med underopdeling 

blev udleveret og gennemgået. Det var aftalt med Simon, at den kun var til  
brug for styregruppen og ikke umiddelbart skulle fremlægges på mødet med OF. 
Kurt spurgte hvilket beløb vi ville nævne overfor OF og Henning svarede lidt kækt, 
at vi jo kunne foreslå at dele halv skade om alle udgifterne ved afvandingsprojektet.  Men 
realiteten var nok at vi ville tage en snak om afvandingsprojektet og kloakeringen  og så 
lægge op til et udspil fra OF. Det var der enighed om. 

 
2. Mailen fra Per-Ulrik fra Mårbjergengen, som Steen havde fremsendt med anmodning om et 

svar der skulle sendes til ham, blev omdelt og specielt Henning havde nogle mulige 
kommentarer. Det blev aftalt, at Jørgen og Henning udarbejdede det svar som skulle 
fremsendes til Steen. 

     
3. Den lidt kryptiske  tekst dækkede over, at Simon gerne ville udtage nogle prøver fra 

pumpe 1 og 2 og derfor gerne ville have en lokalkendt til at gå med ham, da man jo skulle 
ind over fremmed mands grund. Det var Kurt klar til, så Simon kunne blot kontakte Kurt 
om tidspunkt. 

 
4. Dette meddelt til orientering 
 
5. Til orientering for styregruppen blev der udleveret den skrivelse af 29. april som Jørgen 

havde fremsendt til Rasmus Kruse efter aftale med Simon samt Rasmus Kruse`s svar 
af 10. maj. 
Specielt det sidste afsnit i skrivelsen fra Rasmus Kruse fik åbenbart Simon til at tale med 
Rasmus Kruse, der efterfølgende den 11. maj skrev en mail til Odsherred Forsyning og 
denne mail som vi fik kopi af blev også udleveret og drøftet på mødet. 
 
Efterfølgende har Henning fremsendt det udleverede materiale til de af styregruppen, der var 
forhindret i at deltage i mødet. 

 
Selvbestaltet referent: Henning 
27. maj 2011   

 
 
 


