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Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
 
 Formand    Svend Erik Grue Nielsen, Fyns Hoved Grundejerforening 
 Næstformand   Palle Jespersen, Klintekrogen 
 Kasserer   Jørgen Malling, Kerteminde Sommerby 
 Sekretær   Per Jepsen, Langø Strand 
 Bestyrelsesmedlem   Steen Danielsen, Madehøj Sommerland 
 
Renovationsordningen 
Som fortsættelse af generalforsamlingen i Landliggersammenslutningen var det oplagt, at vi i 
bestyrelsen arbejdede videre med Kerteminde kommunes nye renovationsordning. 
Vi skrev et brev til Teknik og miljøudvalget i Kerteminde kommune, hvor vi beklagede os over 
renovationsordningen og ikke mindst kommunens manglende inddragelse af 
Landliggersammenslutningen i beslutningsprocessen. 
 
Vi blev efterfølgende indkaldt til et møde med Ole Matsen, direktør for det nye Kerteminde 
Forsyning og Torben Andersen, som er formand for Teknik og miljøudvalget. 
De forsøgte at forklare os, at det var en rigtig god renovationsordning, og at det ikke var muligt at 
kompostere i et sommerhus.  
Det protesterede vi selvfølgelig kraftigt imod, da mange sommerhusejere allerede komposterede. 
 
De forklarede også at Landliggerudvalget (bestod af medlemmer af kommunalbestyrelsen og af 
Landliggersammenslutningen) var nedlagt i forbindelse med kommunesammenlægningen. 
Det havde de blot glemt at meddele Landliggersammenslutningen! 
 
På mødet gav Torben Andersen udtryk for, at kommunen gerne ville samarbejde med 
Landliggersammenslutningen i fremtiden. 
Vi foreslog på mødet, at der hurtigst muligt blev igangsat prøveordninger i er par 
grundejerforeningen med kompostering. 
 
Høring om affaldsplan 2009-2013 
Som I allerede er informerede om, så skrev vi en indsigelse mod affaldsplanen med underskrifter fra 
alle medlemmer af Landliggersammenslutningen. 
Grunden til at vi ønskede at alle skrev under var, at vi var meget i tvivl om Kerteminde kommunes 
vilje til at inddrage Landliggersammenslutningen i beslutninger, der berører sommerhusejerne. 
Det ville virke stærkt, når det var synligt, at alle bakkede dette op. 
 
Der er kommet 4 indsigelser mod hele affaldsplanen, og Landliggersammenslutningens skal op i 
byrådet på næste møde. Bliver den vedtaget, skulle der blive mulighed for at også sommerhusejere 
må kompostere deres affald og spare bioaffaldsafgiften. Men det er ikke endelig besluttet endnu!  
 



Udvidelse af Landliggersammenslutningen 
Torben Andersen har flere gange givet indtryk af, at kommunen ønskede at samarbejde med 
Landliggersammenslutningen, hvis den dækkede alle medlemmer i hele den nye Kerteminde 
kommune.  
Vi har derfor anmodet kommunen om hjælp til at få kontakt med de grundejerforeninger der lå i 
Munkebo og Langeskov kommune. Vi har nu fået disse kontakter, og vil forsøge at få dem med 
inden næste generalforsamling i efteråret. 
 
Landliggersammenslutningens fremtid 
Selvom Kerteminde kommune ikke ønsker et formaliseret samarbejde via et udvalg, mener vi i 
bestyrelsen, at det er vigtigt at fortsætte med Landliggersammenslutningen som sommerhusejernes 
interesseorganisation overfor kommunen og andre instanser. Vi repræsenterer trods alt ca. 2000 
grundejere i Kerteminde kommune. 
 
Svar på alle henvendelser 
Landliggersammenslutningen har overfor Kerteminde kommune beklaget sig over, at de ikke har 
besvaret de henvendelser angående renovationsordningen, som grundejerforeninger og borgere i 
kommunen har sendt i protest mod renovationsordningen sidste efterår.  
Landliggersammenslutningen har fået skriftlig svar fra Torben Andersen, formand for Teknik og 
miljøudvalget, og han lover, at alle henvendelser bliver besvaret skriftligt inden udgangen af marts 
måned.  
Har I ikke fået svar fra kommunen endnu, skal I selv sende dem en besked om, at I stadig afventer 
svar på jeres henvendelse. Kommunen har en intern instruks om, at alle borgere skal have svar på 
deres henvendelser. 
 
Sorteringsvejledning til bioaffald og restaffald 
Der har fra flere sider været ønske om, at den af kommunen udsendte sorteringsvejledning, også 
fandtes på engelsk og tysk, da udlejnings huse ofte var beboet af udlændinge. Ole Matsen, direktør 
for Kerteminde Forsyning syntes om ideen, og har lovet at der snarest ligger en oversat 
sorteringsvejledning til bioaffald og rest affald til download på deres hjemmeside: 
www.kertemindeforsyning.dk. 
  
God sommer 
Landliggersammenslutningens bestyrelse ønsker alle medlemsforeningerne en god sommer, og vi 
står selvfølgelig altid til rådighed, hvis I har ønsker og ideer til emner, som I ønsker vi skal 
behandle!  
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