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Nedenfor er gengivet den mailkorrespondance som medførte, at øvrige 4 JSG 

bestyrelsesmedlemmer fandt bestyrelsesmedlemmet Søren Kunst illoyal og uønsket i 

JSG.  

 

 På bestyrelsesmøde den 7. marts 2019 udtalte 4 JSG bestyrelsesmedlemmer at 
Søren Kunst ikke længere var velkommen til bestyrelsesmøder i denne 
valgperiode. 

 Overfor alle grundejere på generalforsamlingen fandt formanden sig nødsaget 
til, på pinlig vis for i hvert fald Søren Kunst, at kritisere bestyrelsesmedlemmet 

Søren Kunst. 
 

Fra: Søren Kunst <kunst@vinkeltoften.dk>  

Sendt: 17. januar 2019 15:17 

Til: lf@contractmanagement.dk 

Emne: Åben henvendelse 

 

Kære Liselotte 

 

I forlængelse af JSG’s bestyrelsesmøde i går aftes (den 16. januar 2019) ser jeg mig som 

bestyrelsesmedlem i JSG nødsaget til at gøre dig opmærksom på følgende. 

 

JSG har angiveligt modtaget et åbent brev på vegne af 107 grundejere øst for Jersie 

Strandvej. Som oplyst på bestyrelsesmødet tager jeg brevet for pålydende. Jeg har ingen 

grund til at tro oplysningerne i brevet ikke er korrekte.  

Henvendelsen sker på baggrund af grundejernes  udtrykte interesser ifm. påtænkte 

kystsikring øst for Strandvejen, et af kommunen anbefalet 2,0 m landdige ved/langs 

Strandstien ud for Lagunen. Som jeg forstår brevet ønskes det oplyst, hvad JSG som 

grundejerforening vil gøre for at varetage de 107 grundejeres interesser. 

 

Baggrunden for brevet er, at der har været afholdt en afstemning om hvorvidt grundejerne 

ønsker kommunens anbefalede 2,0 m kystsikring/landdige eller ej øst for Strandvejen på 

strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen. Et overvældende flertal af grundejerne (95,9 % har 

jeg læst mig til) stemmer nej til det anbefalede. Alene 4 grundejere har stemt ja.  

Det er i den sammenhæng min personlige opfattelse, at det netop vil være grundejere der 

ønsker kommunens anbefalede 2,0 m kystsikring/landdige, som først og fremmest vil afgive 

deres stemme ved afstemningen. Det i og med kommunens/byrådets oplæg er alle 

grundejere øst for Strandvejen skal betale solidarisk for kystsikringen og dennes efterfølgende 

vedligehold. Derfor vil en grundejers ønske om sådan kystsikring også skulle betales af alle de 

andre grundejere øst for Strandvejen ved en implementering. Jeg opfatter på den baggrund 

afstemningsresultatet som (mildest talt) et vink med en hegnspæl, at grundejerne ikke ønsker 

kommunens anbefalede dige. 

 

På JSG bestyrelsesmødet den 16. januar 2019 blev der af de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

ved behandlingen af det åbne brev udtalt ønske om, at du som formand for JSG blot 

udarbejdede et kort svar på det åbne brev (man ville gerne hurtigt hjem). Det var og er 

fortsat min mening nødvendigt at give ordentligt svar på hvad JSG vil gøre, samt hvordan, for 

at varetage nævnte 107 grundejeres udtrykte interesse, nemlig at kommunens anbefalede 

2,0 m kystsikring/landdige på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen ikke gennemføres. 

Under vores behandling på bestyrelsesmødet af det åbne brev noterede jeg ned, at du oplyste du 
var <citat: ”ligeglad med afstemningen”, ”kan ikke sige hvad JSG vil gøre for 107 medlemmer”, og 
”intet noget som helst vil JSG gøre for de 107” citat slut>. Derudover oplyste du, at du/JSG vil 
arbejde for en sammenhængende helhedsløsning i det af Solrød Kommunes nedsatte udviklingsudvalg for 
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kystsikring.  Hvorvidt der skal gennemføres kystsikring, og om grundejere skal have kystsikring og skal 
betale eller ikke betale for kystsikring vil ikke være op til dig/JSG at blande sig i. Dine udtalelser står for mig 
at se alvorligt i modstrid med det åbne brev.  
 
I dag har jeg på foranledning af dine udtalelser gennemgået noget ældre JSG materiale jeg er i besiddelse 
af. Det for at forsøge at verificere brevets historiske oplysninger. Lad mig her blot fremhæve en enkelt 
ting, dit brev til Solrød Kommune af 19. januar 2018, hvoraf det også fremgår (citat): 

                       
FRA MØDE I FORVALTNINGEN D.11.1.2018 
Kystsikring i JSG området  

Såfremt der kystsikres i henhold til kystsikringslovens bestemmelser har JSG tilsluttet sig til anbefalingen 
om en kystsikring med en kote højde på 2 meter i lighed med de andre grundejerforeningers beslutning.  

 
På vegne af Jersie Strands Grundejerforening  
med venlig hilsen  
Liselotte Frederiksen 

 
Du har altså, netop på vegne af JSG, tilsluttet JSG grundejerne kommunens anbefaling om en 

kystsikring med en kote højde på 2 meter i JSG’s område.  

 

I kommunens kystsikringsgruppe var JSG på det tidspunkt i januar 2018 repræsenteret af dig 

og Axel Bøggild, så vidt jeg er orienteret. Som jeg læser det åbne brev, så har Axel Bøggild på 

daværende tidspunkt, både i JSG bestyrelsen og i kommunens kystsikringsgruppe, gjort 

indsigelse mod 2,0 m kystsikring i JSG’s område. Du har således, på trods af Axel Bøggilds 

indsigelse, egenhændigt taget dig den frihed at tilslutte alle berørte grundejere til kommunens 

anbefalede 2,0 m kystsikring i JSG’s område. Det står i skærende kontrast til du efterfølgende 

oplyser ”om grundejere skal have kystsikring og skal betale eller ikke betale for kystsikring vil 

ikke være op til JSG at blande sig i”.  

Det hænger ikke sammen. Du kan ikke på grundejernes vegne først tilslutte JSG til 

kommunens kystsikring og efterfølgende sige det ikke vil være op til JSG at blande sig i. Du 

må stå ved at du, på vegne af JSG, har taget aktiv initiativ til at tilslutte JSG grundejere en 

2,0 m kystsikring i JSG’s område. Og du må forklare hvordan det hænger sammen med hvad 

grundejerne reelt ønsker og har interesse i. 

 

Det er dit ansvar som formand for JSG at grundejerforeningen overholder sine vedtægter, herunder 
varetage og fremme medlemmernes fælles og særlige interesser som grundejere. For at eliminere enhver 
tvivl her, så må jeg klart udtrykke det er min påstand du bryder JSG’s vedtægter ifm. kystsikring. Det er 
ikke i orden. Det er jeg nødt til at sige klart fra overfor. 
Jeg opfordrer dig på det kraftigste til at overholde JSG’s vedtægter. Ligeledes opfordres du til virkeligt at 
afklare med dine medlemmer hvilke kystsikringsønsker der er, det både øst og vest for Strandvejen i JSG’s 
område. 
 
Denne henvendelse til dig betragter jeg som en åben skrivelse, altså et åbent brev der kan offentliggøres. 
Det ser jeg nødvendigt at gøre, i og med det ikke er muligt for mig at få mine bemærkninger ved 
bestyrelsesmøder med i referat, og det uden du som formand tager aktion og sikrer at bemærkninger jeg 
beder om bliver ført til protokols/referat også kommer med i referatet. 
 
Er du ikke enig i de specifikke oplysninger der fremgår af det åbne brev, så må jeg opfordre dig til at 
meddele sådanne forhold til afsender af brevet samt mig, sidstnævnte da jeg lægger brevets oplysninger 
til grund for denne skrivelse. 
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Jeg beder dig bekræfte modtagelsen af denne skrivelse.  
Har du bemærkninger til denne skrivelse eller andet, så er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
Søren Kunst  
JSG bestyrelsesmedlem  
 

 

 

Fra: lf@contractmanagement.dk [mailto:lf@contractmanagement.dk]  
Sendt: 18. januar 2019 19:08 

Til: 'Søren Kunst' 

Emne: SV: Åben henvendelse 

 
Hej Søren 

Hermed en bekræftelse på modtagelsen af nedenstående mail. 

Jeg vil vende tilbage til dig om indholdet i din mail  i den kommende uge – og det bliver senest 

torsdag formiddag. Jeg kan umiddelbart se, at jeg har nogle spørgsmål til dele af indholdet. 

Hilsen Liselotte 

 

  

 

Fra: Søren Kunst [kunst@vinkeltoften.dk] 

Sendt: 25. januar 2019 15:11 

Til: 'lf@contractmanagement.dk' 

Emne: SV: Åben henvendelse 

 

Kære Liselotte 

 

Du sendte mig en bekræftelse på modtagelse af min åbne henvendelse til dig af 17. januar 

2019, dagen efter jeg havde sendt den (se nedenstående mail). Tak for det.  

I bekræftelsen lovede du at vende tilbage ugen efter, det senest torsdag formiddag (den 24. 

januar 2019). Det har du ikke gjort. 

 

I stedet sender du (samme torsdag den 24. januar 2019 kl. 22.34) dit udarbejdede svarbrev 

på henvendelsen fra 107 grundejere.  

Har du sendt dette svar til afsenderen for de 107 grundejere, og i givet fald 

hvornår? 

 

Min første skrivelse (af 17. januar 2019) var alene sendt til dig for at give dig en god 

mulighed for stille og roligt uden sværdslag at komme overens med grundejernes ønsker og 

interesser, eller retfærdiggøre du ikke gør det, samt i øvrigt retfærdiggøre hvad du har gjort i 

relation til kystsikring. Som jeg forstår din ovennævnte fremgangsmåde og nævnte svarbrev 

er du ikke interesseret i dette, du må korrigere mig om jeg tager fejl i det. Under alle 

omstændigheder beder jeg dig også svare på nedenstående. 

 

Jeg må konstatere dit svarbrev ikke som af mig ønsket oplyser hvorfor du, på vegne af JSG, 

har tilsluttet JSG grundejere en 2,0 m kystsikring i JSG’s område. Det må udelukkende være 

på din foranledning at denne tilslutning sker i januar 2018, i og med det på det tidspunkt 

alene er dig og Axel, som har det seneste indgående kendskab til kommunens kystsikring på 

daværende tidspunkt. Ingen andre fra JSG end dig og Axel deltager i kommunens 

udviklingsgruppe på det tidspunkt. Alle andre JSG’er er derfor på dette tidspunkt afhængige af 

information om kystsikringen fra dig og Axel. Axel har angiveligt gjort indsigelse mod et 2 
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meter landdige i JSG’s område, så pilen peger direkte på dig som ansvarlig for denne 

tilslutning. 

Hvad ligger til grund for at du den 11. januar 2018 mener JSG skal tilslutte sig til 

anbefalingen om en kystsikring med en kote højde på 2 meter i JSG’s område?  

Har et flertal i daværende JSG bestyrelse stemt for at tilslutte sig dette 2 meter 

landdige i JSG’s område, hvilke oplysninger har du på det tidspunkt givet 

bestyrelsen desangående, siden flertallet stemmer for? 

 

Du har i mindst 2 år siddet i kommunens udviklingsgruppe til kystsikring, og du sidder der 

fortsat. Jeg sad i samme gruppe i starten af 2017 og er bekendt med at du i 2017 er blevet 

informeret om, at ingen JSG beboelser øst for Strandvejen vil få vand ind i huset ved en 

vandstand på 2,0 m. Du er også på det tidspunkt blevet forelagt dokumentationen for dette. 

Der skal simpelt hen mere end et 2,0 m højvande i Køge Bugt til, før der kommer vand i 

nogen JSG beboelser. Dette 2,0 m landdige kan derfor ikke reducere risikoen for ødelæggelse 

i JSG’s område, der er altså ikke behov for sådan et landdige. 

Hvorfor kan eller vil du ikke erkende det ingen mening giver at etablere et 2,0 m 

landdige i JSG’s område, når et 2,0 m højvande ikke medfører ødelæggelser her? 

 

Du forklarer heller ikke i svarbrevet hvordan du mener denne tilslutning hænger sammen med 

hvad grundejerne reelt ønsker, som udtrykt ved afstemningen, og har interesse i.  

Hvordan mener du at tilslutningen hænger sammen med grundejernes ønsker og 

interesser? 

 

I den sammenhæng er det ikke mindst risikoen for oversvømmelse med ødelæggelser til 

følge, som vil være afgørende for om det giver mening at etablere en højvandsbeskyttelse. 

Omkostninger til etablering, vedligehold og fornyelse af højvandsbeskyttelsen holdes simpelt 

hen op mod omkostninger til udbedring af ødelæggelser, der vil opleves uden 

højvandsbeskyttelsen og som ikke vil opleves med højvandsbeskyttelsen. Med andre ord, hvor 

statistisk tit vil en vandstand op til højvandsbeskyttelsens sikringsniveau ske, og hvad er 

omkostningerne for højvandsbeskyttelsen i denne periode. For at give mening skal det 

naturligvis være billigere at have højvandsbeskyttelsen end at udbedre ødelæggelserne uden 

højvandsbeskyttelsen. Den af kommunen anbefalede højvandsbeskyttelse i JSG’s område kan 

her entydigt afvises at stå mål med omkostninger til ødelæggelser, da der ikke vil være nogen 

ødelæggelser hvad enten højvandsbeskyttelsen er etableret eller ej. 

Og hvad er risikoen så for der opleves et vandstandsniveau på 2,0 m? Her er det 

Kystdirektoratets officielle højvandsstatistikker, der ligger til grund for vurdering af risikoen. 

Højvandsstatistikkerne er baseret på 67 målestationer, udarbejdes hvert 5 år og anvendes 

bl.a. bredt i planlægnings- og forvaltningsøjemed, samt af Stormrådet. Der er for Solrød to 

målestationer af relevans, Køge Havn og Københavns Havn. Af statistikken side 76 (Køge 

Havn) fremgår det, at en vandstand på 1,70 m er en hændelse der statistisk kun sker hvert 

500 år. For samme hændelse er det i Københavns Havn 1,69 m (side 74). Det betyder, at 2,0 

m højvandsbeskyttelsen, som du har tilsluttet berørte JSG grundejere, ligger væsentligt over 

en 500 års hændelse, mildest talt. En 100 års hændelse for de to havne er respektive 1,59 m 

og 1,58 m. Det blev ved aktuelle målinger konstateret under stormfloden AfterUrd den 4. 

januar 2017, at højeste vandstand var 1,25 m i lagunen og dermed 0,27 m lavere end i Køge 

Havn, højeste vandstand var her 1,52 m (side 76). Der er altså reelt en helt ubetydelig risiko 

for der vil indtræffe en vandstand på 2,0 m i lagunen. 

For at sætte risikoen for JSG beboere i relief skal det bemærkes, at Stormrådet afgør om en 

given stormflod er forsikringsberettiget eller ej. Det gøres ud fra om stormfloden ifølge 

Kystdirektoratets højvandsstatistikker minimum er en statistisk 20 års hændelse, hvilket er lig 

med en vandstand på 1,46 m og 1,43 m i Køge og Københavns Havn respektive (side 76 og 

74). JSG beboerne er altså dækket ind ved ødelæggelse af stormflod forsikringen, allerede før 

vandstanden når til 0,5 m under de laveste JSG beboelsers højdebeliggenhed, altså disse 

beboelsers kote. Skulle, nærmest helt utænkeligt, nogen ødelæggelser af JSG beboelser 

alligevel ske, så vil det ikke blive en økonomisk katastrofe for nogen JSG grundejer. 
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Hvorfor og hvordan mener du det er økonomisk forsvarligt og i JSG grundejernes 

interesse at få pålagt udgifter til kommunens anbefalede landdige i JSG’s område? 

 

At du i tilslutningen læner dig op ad ”i lighed med andre grundejerforeningers beslutning” er 

ikke et argument for mig, må jeg sige. At beboelser i andre grundejerforeninger syd og nord 

for JSG’s område ligger betydeligt lavere, og der derfor er et egentligt behov for 

højvandsbeskyttelse/kystsikring syd og nord for JSG’s område betyder ikke, at JSG så også 

skal have en højvandsbeskyttelse. Hvis der ikke er et egentligt behov for højvandsbeskyttelse 

i JSG’s område, altså at højvandsbeskyttelsen kan reducere risikoen for ødelæggelse af JSG 

ejendom ved en stormflod/højvande i Køge Bugt, så er der ikke grundlag for at implementere 

og bekoste sådan højvandsbeskyttelse. 

Hvad ligger til grund for du mente/mener ”i lighed med andre grundejerforeningers 

beslutning” er en begrundelse for at tilslutte JSG kommunens anbefalede 2,0 m 

landdige? 

 

Du kan finde yderligere information om kystsikring i Solrød Kommune på hjemmesiden: 

www.JS-Kystsikring.dk  

Den hjemmeside har jeg haft stor nytte af. 

 

Du bedes venligst bekræfte denne skrivelse, og meddele hvornår jeg kan forvente din 

besvarelse af ovenfor stillede spørgsmål (for nemheds skyld er spørgsmål fremhævet med fed 

skrift). 

For en god ordens skyld vil jeg gøre dig opmærksom på jeg forbeholder mig ret til 

offentliggørelse af denne skrivelse og dine svar på skrivelsen. 

 

Med venlig hilsen 

Søren Kunst 

JSG bestyrelsesmedlem   

 

 

 

Fra: lf@contractmanagement.dk [mailto:lf@contractmanagement.dk]  

Sendt: 10. februar 2019 14:05 
Til: 'Søren Kunst' 

Emne: Skrivelser fra SK om kystsikring 

 
Hej Søren 
Du har sendt to henvendelser vedr. kystsikring af henholdsvis 17. og 25.januar 2019, der begge blandt 
andet omhandler ansvar for kystsikringsprocessens forløb med en særlig kritik af formandens rolle. Derfor 
besvares skrivelserne ikke af formanden men sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde. 
 
Hilsen Liselotte 
 
Marievej 2, 2680 Solrød Strand 
Tlf. +45 27 28 34 32 
 

 

 

Fra: Søren Kunst [mailto:kunst@vinkeltoften.dk]  

Sendt: 14. februar 2019 09:14 
Til: 'lf@contractmanagement.dk' 

Emne: SV: Skrivelser fra SK om kystsikring 
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Kære Liselotte 
 
Tak for din mail. 
 
Jeg må bede dig om, ja faktisk insistere på, at du besvarer nævnte to henvendelser (mails af 17. og 25. 
januar 2019) inden næste JSG bestyrelsesmøde.  
Du har i mail af 18. januar 2019 meddelt at have spørgsmål til henvendelsen af 17. januar 2019, uden du 
som lovet har fulgt op herpå. Jeg ønsker at forberede mine svar på disse dine spørgsmål grundigt, så 
svarene kan blive helt korrekte og også kan vedlægges dagsorden til JSG bestyrelsesmødet, hvor 
henvendelserne skal behandles. 
Du har ikke bekræftet modtagelsen af 25. januar 2019 mailen, selv om du er anmodet om at give denne 
bekræftelse. Det har derfor været nødvendigt personligt at udlevere begge henvendelser, samt din egen 
bekræftelse af 18. januar 2019, til dig fysisk på tryk. 
 
Emnet kystsikring er kompliceret, ikke mindst for den del af bestyrelsen som ikke har siddet i 
udviklingsgruppen. Det er derfor helt nødvendigt at have dine svar på de to nævnte henvendelser til 
bestyrelsesmedlemmernes forberedelse af behandlingen. En løs snak uden de grundlæggende forhold på 
plads, herunder ikke mindst dine synsvinkler og hvad der ligger til grund for disse, vil være helt uforsvarligt 
for en professionel og anstændig behandling af emnet på bestyrelsesmødet. 
 
Jeg beder dig vedlægge det af mig personligt udleverede materiale til dig, såvel som dine svar på samme, 
som bilag ved udsendelse af dagsorden. Det fysisk udleverede materiale er vedhæftet i elektronisk udgave.  
Jeg vil fremsende mine svar på dine spørgsmål så hurtigt som muligt, efter jeg har modtaget spørgsmålene 
fra dig, så disse også kan vedlægges som bilag til dagsorden. 
 
Derudover stiller jeg følgende 2 relaterede forslag til behandling på JSG’s førstkommende 
bestyrelsesmøde: 
 

1. Da der ikke vil forekomme ødelæggelse i JSG’s område øst for Strandvejen ved et højvande på 2,0 
m, samt det nu også har vist sig ved foretagne målte data  under seneste stormflod og 
Kystdirektoratets Højvandsstatistikker at vandstanden skal stige mere end 80 cm (0,8 m)før JSG’s 
område ikke er forsikringsdækket af Stormrådet ved et 2,0 m højvande i Lagunen, foreslås det at 
JSG trækker tilslutningen (meddelt kommunen den 11. januar 2018) til et 2,0 m landdige ved 
Strandstien i JSG’s område tilbage. 

2. Da det har vist sig, senest 6. februar 2019, at bestyrelsesmedlemmer der varetager JSG 
bestyrelsens to pladser i kommunens udviklingsgruppe til kystsikring ikke ønsker og (tyder intet 
på) varetager, hvad et meget stort flertal af en afstemning blandt berørte grundejere øst for 
Strandvejen har givet udtryk for at ønske, foreslås det at tildele Axel Bøggild en plads i 
kommunens udviklingsgruppe til kystsikring. Det så der minimum er én JSG repræsentant med 
samme ønsker som disse grundejere og der også vil være én som med sikkerhed varetager disse 
grundejeres ønsker. Pladsen foreslås tildelt Axel Bøggild, enten som én af JSG’s to pladser, eller 
(med kommunens billigelse) som den tredje repræsentant for JSG’s område i gruppen. I fald et 
flertal i JSG bestyrelsen insisterer på at JSG pladser i kommunens udviklingsgruppe til kystsikring 
skal besættes af medlemmer i JSG’s bestyrelse, foreslås alternativt at Søren Kunst at få tildelt 
sådan plads på tilsvarende vis.  

 
Du bedes bekræfte ovennævnte. 
 
Mvh. Søren 
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Fra: Søren Kunst <kunst@vinkeltoften.dk>  
Sendt: 17. februar 2019 09:33 
Til: 'Erik Buus' <erikbuus@dbmail.dk>; 'Per Hauge' <per@hauge.me>; 'Marianne Høglund' <mh@maol.dk>; 
'Ole Høglund' <oh@maol.dk>; l_saletta@hotmail.com 
Cc: lf@contractmanagement.dk 
Emne: VS: Skrivelser fra SK om kystsikring 
 
Hej Alle 
 
Den anmodede bekræftelse på nedenstående mail af 14. februar 2019 er ikke modtaget. Jeg har også 
forsøgt at få bekræftelsen via SMS.  
 
For at sikre i er bekendt med de fremsatte forslag til behandling på førstkommende JSG bestyrelsesmøde 
modtager i denne mail. 
 
Mvh. Søren 
 

 

 

Fra: lf@contractmanagement.dk [mailto:lf@contractmanagement.dk]  
Sendt: 20. februar 2019 19:39 

Til: 'Søren Kunst' 

Cc: 'Erik Buus'; 'Per Hauge'; 'Marianne Høglund'; 'Line Saletta'; 'Ole Høglund' 
Emne: SV: Skrivelser fra SK om kystsikring 

 
Hej Søren  
Din mail af 14.2.2019 er modtaget.  
 
Mine korte kommentarer 
1. 
Efter nærlæsning af de to mails fra dig af 17. og 25.januar2019, så sendte jeg dig følgende svar på e-mail d. 
10.2.2019 kl. 14.05:  
                                                                                                                                                       
Hej Søren 
Du har sendt to henvendelser vedr. kystsikring af henholdsvis 17. og 25.januar 2019, der begge blandt 
andet omhandler ansvar for kystsikringsprocessens forløb med en særlig kritik af formandens rolle. Derfor 
besvares skrivelserne ikke af formanden men sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde. 
Hilsen Liselotte 
 
2.  
Så rykker du d.14.2.2019 for svar på begge mails fra d. 17. og 25.1.2019, hvor du insisterer og instruerer 
mig detaljeret, hvordan disse mails skal behandles. Det er ikke det enkelte medlems opgave. 
 
3.  
Du skriver også d. 14.2.2019, at jeg ikke har bekræftet modtagelsen af mailen fra d. 25.januar. Se min mail 
ovenfor af 10.2.2019.  
 
4. 

mailto:kunst@vinkeltoften.dk
mailto:erikbuus@dbmail.dk
mailto:per@hauge.me
mailto:mh@maol.dk
mailto:oh@maol.dk
mailto:l_saletta@hotmail.com
mailto:lf@contractmanagement.dk
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Dit forslag - også fra din mail af 14.2.2019 - om to punkter til behandling på det førstkommende møde 
sættes efter dit ønske på dagsorden.  
 
Afsluttende bemærkning 
Drøftelser og udveksling af spørgsmål og svar vedrørende sager skal normalt foregå i bestyrelsen og ikke 
mellem de enkelte medlemmer.  
Det er heller ikke det enkelte medlem, der kan bestemme, hvordan en sag sættes til behandling.  
Bilag til sager vil efter sædvane blive vedlagt dagsordenen til JSG bestyrelsesmøde. Det er herefter 
bestyrelsen, der beslutter, hvordan dine mails skal behandles.  
 
Hilsen Liselotte 
 
Marievej 2, 2680 Solrød Strand 
Tlf. +45 27 28 34 32 
 

 

 

Fra: Søren Kunst [kunst@vinkeltoften.dk] 
Sendt: 21. februar 2019 12:18 
Til: 'lf@contractmanagement.dk' 
Cc: 'Erik Buus'; 'Per Hauge'; 'Marianne Høglund'; 'Line Saletta'; 'Ole Høglund' 
Emne: SV: Skrivelser fra SK om kystsikring 
 
Kære Liselotte 
 
Tak for din mail. 
 
Som jeg forstår din nedenstående mail og tidligere kommunikation, så: 
 

 Nægter du at besvare fremsatte spørgsmål fra bestyrelsesmedlem vedr. kystsikring 
 Nægter du at besvare bestyrelsesmedlem hvad der lå til grund for du foranlediger JSG 

tilslutter sig kommunens anbefalede 2,0 m landdige primo 2018 
 Nægter du at besvare bestyrelsesmedlem hvad dine grunde er for du mener JSG ikke skal 

tilbagekalde tilslutningen til kommunens anbefalede 2,0 m landdige 
 Nægter du at besvare bestyrelsesmedlem hvad du som formand vil gøre for at JSG vil 

varetage alle de JSG grundejeres interesser, der ikke ønsker kommunens anbefalede 2,0 m 
landdige 

 
Skulle min forståelse være forkert må du inden udgangen af februar 2019 korrigere min forståelse, ellers 
lægger jeg til grund den ovennævnte forståelse er korrekt. 
 
For en god ordens skyld gør jeg dig opmærksom på, at jeg ikke er enig i dine korte kommentarer og 
afsluttende bemærkning i nedenstående mail. 
 
Mvh. Søren 
 

 

Den sidste mail (af 21. februar 2019) er aldrig blevet besvaret af formanden. 
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