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Telefonnotat - samtale med Jørn Jørgensen 

Jørn Jørgensen ringede d.d. og spurgte til status på Holmen. Jørn ville gerne vide hvornår vi får 

Holmens udløb til at virke. 

 

Rune forklarede, at vi gør alt hvad vi kan. Som udgangspunkt tilser og oprenser vi udløbet en gang 

ugentligt. Derudover holder vi hele tiden øje med vindforholdene. Når det blæser meget fra vest 

lukker udløbet hurtigt til. Det er vi opmærksomme på, så derfor forsøger vi at tilpasse vores 

oprensninger efter det. 

 

Jørn mener ikke, at vi gør nok. Han forlangte, at vi gør noget her og nu. 

 

Rune forklarede, at vi i denne uge har været derude flere dage for at forsøge, at gøre noget ved 

det. Den kraftige vind har dog gjort, at det ikke kan lade sig gøre at holde udløbet frit. 

 

Rune ringede derefter til Entreprenørservice, der allerede var på stedet. De kunne fortælle, at de 

netop havde gravet udløbet op, og at det nu løb fuldt.  

 

Rune ringede derefter til Jørn for at fortælle det. Jørn var tilfreds med det, men sagde, at det ikke 

er nok at grave op ugentlig, men at det skal graves op hver dag. 

 

Rune fortalte, at vi har lovet at grave det op ugentligt. Det kan vi holde indenfor budgettet til 

vandløbsvedligeholdelse. Hvis der skal graves op mere end det, skal der tages politisk stilling til om 

vi skal det. 

 

 

Derudover snakkede vi om de beregninger, som kommunen har fået udført på Holmen. Jørn 

spurgte til, hvornår han får rapporten at se, og hvornår der sker noget. 

 

Rune forklarede, at vi netop har gennemgået rapporten, og at der er nogle konklusioner fra den 

som vi kan arbejde videre med. Kalundborg Kommune vil gerne som næste skridt mødes med 

vandløbslavet sammen med konsulenten. På det møde vil konsulenten gennemgå rapporten, og der 

bliver mulighed for at kommentere den. Derudover vil kommunen lægge op til hvilken 

løsningsmodel, der virker fornuftig at arbejde videre med. Det skal vi så have en snak om, så vi 

bliver enige om hvordan vi arbejder videre. 

 

Jørn ville gerne have meldt en dato ud for mødet. Rune forventede at kunne melde en dato ud i 

løbet af næste uge. 

 

Rune ville desuden sende rapporten til Jørn. 

 

 

Noteret af 

 

Rune Frimann Larsen 

 


