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Udløbet  dato. Virker Stoppet Kommentar 

Søndag   d.   1 - 10 X  Vind fra øst. Der er blevet renset mere op foran udløbet. 

Tirsdag  d.   3 - 10  X Blæst fra vest. Højvande og ingen udløb fra holmen. 

Torsdag d.  5 - 10  X Blæst fra vest.  Hele udløbet er sandet til. 

Søndag  d.   8 - 10  X Vind fra vest- nordvest. Udløbet er sandet helt til.  

Søndag  d.   8 - 10 X  Udløbet er gravet fri med håndkraft , og virker igen. 

Tirsdag d. 10 - 10 X  Vind fra vest – sydvest, udløbet virker stadig.  

Onsdag d. 11 - 10  X Vind fra vest – sydvest. Udløbet er sandet til. 

Fredag d.  13 - 10 X  Vind fra vest – sydvest. Men ingen udløb p.g.a. af højvande i 
storebælt. 

Lørdag  d. 14 - 10  X Vind fra vest. Udløbet er stoppet med sand og småsten. 

Lørdag  d. 14 - 10 X  Udløbet er gravet fri med håndkraft.  Virker fint igen. 

Søndag d. 15 - 10  X Vind fra vest – sydvest. Udløbet er stoppet med sand og småsten. 

Søndag d. 15 -10 X  Udløbet er gravet fri med håndkraft, virker fint igen. 

Mandag d. 16 -10 X  Vind fra vest.  Virker stadig. 

Tirsdag  d. 17- 10 X  Vind fra vest – sydvest. Virker endnu. 

Onsdag  d.  18 -10 X  Vind fra vest.  Virker endnu. 

Torsdag d. 19 - 10 X  Vind fra øst. Vi har lavet lidt oprensning med håndkraft. 

Lørdag  d.  21 - 10 X  Svag vind fra øst. Kommunen har renset lidt op foran udløbet. 

Mandag d. 23 - 10 X  Svag vind fra øst.  

Torsdag d. 26 - 10  X  Blæst fra vest. Udløbet er sandet helt til.  

Fredag  d.  27 - 10  X  Blæst fra nordvest. Kommunen har renset op, fint udløb nu. 

Lørdag d.  28 - 10  X Storm fra nordvest. Stormen Ingolf har stoppet hele udløbet. 

Søndag d. 29 - 10  X  Blæst fra nordvest.  Stadig stoppet udløb, og meget højvande. 

Mandag d.30 - 10  X Vind fra nordvest. Stadig stoppet, og meget sand foran udløbet. 

Tirsdag d. 31 - 10 X  Vind fra vest. Kommunen har gravet udløbet fri i dag tirsdag, men 
kun lidt udløb  pga. højvande i storebælt. 

    

    

    

    

    

   Hilsen Jørgen. 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


