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Bestyrelsesmøde 23.april 2014 klokken 8.30 hos Gefion Sorø 

Fra Gefion deltog Erik Blegmand og jurist John Breving  

  Jørn redegør for grunden til at mødet holdes hos Gefion. 

  Erik Blegmand: Det ser ud til, at kommunen er unødvendig træg. 

Borgmesteren har sagt: lav det! Ikke særligt konstruktiv. 

Kommunen kan godt rejse sag. Vi kan spørge: Er det Ålauget 

eller kommunen, som skal rejse sag? Hænger i luften. 

Niels Erik: Skal der ringes til Borgen? 

Vi må presse på. Steen har møde med Svend Erik på mandag; der 

vil han tage sagen op. 

  Hvem skal betale? Normalt er det den, der rejser sagen!  

Problemet er, at kommunen prøver at fraskrive sig ansvaret – 

regulativet er fejlbehæftet! Dette er kommunens ansvar. 

Regulativet bør revideres. 

 

 

 

  

  

 Det må siges at være uholdbart, at der over en strækning kun 

kan renses op fra den ene bred. 

Der er brugt rigtig mange kommunale kroner på 

oprensning af udløbet. Disse penge kunne bruges på 

en bedre måde. Der burde laves en permanent 

løsning. Det kunne evt. være at løfte vandet m. 

pumpe. 
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  Vi bør vente med at rejse sag, da kommunen øjensynlig er på vej 

til at undersøge. Vi bør til stadighed være obs. På vandløbets 

tilstand. Det er vigtigt, at vi holder fast i politikerne. 

  Når kommunen indleder sagen, skal der laves partsfordeling, - 

interessant! 

 Vi skal holde kommunen fast på de åbenlyse fejl. (overkørsler, 

udløb, tilløb) 

 Ansvaret for overkørslers placering og tilstand er kommunens. 

Vil det være en løsning at begære agtsindsigt? 

 Charlotte Sondh skal sikre sig, at overkørslerne ligger korrekt, 

før hun hævder, at hun kun skal overholde regulativet. 

 Charlotte Sondh har endnu ikke svaret på, om kommunen rejser 

sagen, så vi afventer. Endnu engang. 

 Vi bør som lodsejere - på baggrund af ovennævnte – spørge 

politikerne om de rejser sagen. 

 John Breving sender på vore vegne en generel anmodning om 

aktindsigt hos vejmyndigheden vedrørende overkørslerne. 

(ejerforhold, vedligehold, anlægstidspunkt, antal) 

 

 Ebbe Nørtved 

 

 


