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fra Landliggersammenslutningens bestyrelse  
 
 
 
Godt nyt om renovationsordningen 
Dele af Landliggersammenslutningens bestyrelse, dvs. Palle Jespersen, Per A. Jepsen og Svend Erik 
G. Nielsen har været indkaldt til møde om resultatet af renovationsordningen for sommerhusene i 
Kerteminde Kommune efter det første år i drift.  
Kerteminde Forsyning ønskede at orientere os om resultatet af første års indsamling af bioaffald og 
måtte konstatere, at resultatet ikke levede op til forventningerne. Der var indsamlet under halvdelen 
af den forventede mængde bioaffald, og en del af affaldet var blevet afvist til kompostering pga. for 
dårlig sortering.  
Kerteminde Forsyning vil i stedet for fremover tilbyde to afhentningsmuligheder af restaffald, enten 
13 eller 26 gange om året for sommerhuse. 
Kompostering bliver fremover den enkeltes eget valg, og udenfor kommunens ansvarsområde. 
 
Vi mener, at det fortsat er en rigtig god ide at kompostere sit bioaffald, og opfordrer til at man 
arbejder videre i sin egen grundejerforening med at få sommerhusejerne i gang med det. 
Det fungerer faktisk rigtig godt! 
 
 
Udvidelse af Landliggersammenslutningen 
Vi henvender os til fire sommerhusforeninger i Kerteminde kommune, som ikke er med i 
Landliggersammenslutningen, og opfordrer dem til at melde sig ind. 
De indbydes til delegertmødetmødet, som bliver d. 25.11.09 på Carlslund, så man kan møde de 
andre medlemsforeninger.   
 
 
Fremtiden 

• Der er kommet et par forslag til Landliggersammenslutningens fremtidige arbejde. 

• Der er forslag om, at der arbejdes sammen om tilsyn med vandforsyningerne mellem 
foreningerne, hvis de har ansvar for vand. 

• Der er forslag om evt. at arbejde sammen om en fælles løsning på kontingentopkrævning, 
som de enkelte foreninger har mange forskellige løsninger på. Kunne en samlet løsning være 
en mulighed? 

• Kan der arbejdes sammen om en hjemmesideløsning?  

• Flere forslag er velkomne! 
 
 
 
Delegertmødet d. 25.11.09 på Carlslund indkaldes snarest!   
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