
Møde den 15. juni mellem Odsherred Forsyning og repræsentanter for styregruppen. 
 
Notater fra mødet. 
 
Det var lykkedes Jørgen og undertegnede at få aftalt et møde med Odsherred Forsyning (OF) 
på ovennævnte dato i Grevinge, hvor OF nu bor. 
 
Jørgen  og jeg havde aftalt vort oplæg til mødet, men først på formiddagen den 15. juni 
måtte Jørgen melde afbud og bad mig i stedet om at få Benny til at deltage. Årsagen var en diare, 
der krævede et nært forhold til et toilet. 
 
Jeg fik fat i Benny, der godt kunne deltage  med det korte varsel, for mødet var i Grevinge kl. 14.00. 
 
I starten af mødet deltog Erik Christensen (EC) men noget senere under mødet også deres 
afdelingsleder  Sascha Boserup (SB). 
 
Jeg indledte med vort oplæg, der lige ridsede op, hvordan styregruppen blev etableret  på  EC`s 
foranledning efter et møde i KSO, og ganske kort hvad vi havde foretaget os og hvor vi stod nu. 
 
OF havde jo som en af sine opgaver at få kloakeret alle sommerhusene i Odsherred Kommune 
(OK)og vi i styregruppen havde til opgave at få etableret bedre afvandingsforhold for vore 
grundejere.  
 
Til det formål havde ingeniørfirmaet Carl Bro(hedder nu Grontmij) på styregruppens vegne 
udarbejdet et afvandingsprojekt, der i første omgang  bl. a. omfattede  en grundvandssænkning i et 
område syd for Bystedvej omfattende 213 grunde.  
 
Efter modtagelsen af en længere redegørelse fra OK v/Rasmus Kruse om hvad der blev stillet af 
krav fra OK for at viderebehandle sagen,  havde vi fra Grontmij  fået en specificeret opgørelse over 
hvilke arbejder der forestod  og hvad de enkelte elementer anslås at koste. 
 
Det fremgår heraf, at en del af de opgaver som afvandingsprojektet  medfører også skal 
udføres af OF ved en kloakering af nævnte område. 
 
I en mail fra 11. maj 2011 fra OK v/ Rasmus Kruse til OF gøres det også klart, at der ikke kan 
tillades yderligere afvanding, så længe området ikke er kloakeret. 
 
Vi har således tilsyneladende 2 opgaver: OF skal kloakere ,og vi har vort afvandingsprojekt, der 
tilsyneladende er uløseligt  bundet sammen. EC meddelte i øvrigt, at han ikke havde givet noget 
svar til Rasmus Kruse på hans mail til OF fra 11. maj.  
 
Der blev herefter en længere snak om deres kloakeringsopgaver, deres prioriteringer sammenholdt  
med vort ønske om forbedring om afvandingen. 
 
Vi kender jo EC fra de møder vi havde med ham for et par år siden og efter min opfattelse har han 
ikke forandret sig, han er stadig glat som en ål, der smutter ud mellem fingrene på en. 
 
OF er jo et selvstændigt selskab, hvor alle aktierne er ejet af OK og hvis OF betalte nogen udgifter 
som rettelig burde betales af OK, så hævdede han, at det blev det betragtet som et lån til OK, hvad 
lovgivningen ikke giver tilladelse til.  



 
Det var jo også et spørgsmål om renseanlæg og tidsfaktoren for deres udbygning og nedlæggelse af 
de eksisterende, men man erkendte at kapaciteten på anlægget i Rørvig godt i første omgang kunne 
klare kloakeringen af de 213 grunde. 
 
Trods flere forsøg fra vor side på at få et tilsagn om deltagelse i udgifterne  endsige et beløb måtte 
vi erkende, at vi ikke kom videre på dette møde. 
 
 
 
Nyt  møde. 
 
Der er imidlertid af Simon på styregruppens vegne indkaldt til et møde, en såkaldt workshop , der 
skal finde sted den 29. juni og hvor deltagerne er Rasmus Kruse fra OK, Sascha Boserup fra OF, 
Palle Graubæk, Skov- og Naturstyrelsen, Henrik og Simon fra Grontmij og Jørgen og undertegnede 
fra styregruppen. 
 
Formålet er at Simon fremlægger hovedelementerne i den VVM anmeldelse som han arbejder på, 
og da både afvandingsprojekt, kloakering og  miljømæssige vurderinger indgår i anmeldelsen, så 
også en drøftelse af hvad OK`s  og  OF`s planer  er for området samt økonomi og den videre proces.  
 
Jeg har haft en del snak med Simon i den sidste tid og der er min fornemmelse, at det er OK og OF 
der mangler noget intern dialog og at vort eventuelle bidrag fra OF blot er en lille detalje. 
 
Efter mødet havde jeg en telefonsamtale med Jørgen, hvor jeg refererede mødets gang og at jeg 
havde været glad for at Benny var med, i det han havde en del indsigt i sagen fra sin tid i FSNR, 
hvor han havde siddet med ved møderne i KSO, hvor EC jo også deltog. 
 
Vi talte også om, at det kunne være rart at have Benny med til mødet den 29. juni ud fra det der var 
foregået på mødet den 15. juni og Jørgen var enig i at det måske var bedre at Benny deltog  i mødet, 
så han ville godt trække sig fra dette møde, nu da han ikke havde deltaget i mødet den 15. juni.  
 
Med venlig hilsen 
 
Henning 
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