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Det Gamle Magasin i Kerteminde
Hermed vil jeg gerne klage over mangel på mødereferater og korrespondance
mellem Kerteminde Kommune og bygherren/bygherrens rådgiver på projektet Det
Gamle Magasin i Kerteminde. Der findes i arkivet kun et par ganske enkelte
eksempler, om end processen har stået på i over 2 år.
Som eksempel vedhæfter jeg et eksempel på en korrespondance hvor der henføres
til flere møder og telefonsamtaler hvis referater ikke eksister i arkivet.
Idet der kun findes ganske få mødereferater og påfaldende lidt korrespondance i
arkivet er det vanskeligt at følge processen. Der findes overhovedet ikke notater
omkring telefonsamtaler og vigtige beslutninger truffet i denne forbindelse.
I eksemplet vedhæftet kan man læse at:
Forvaltningen blev bedt om at hyre en uvildig rådgiver til at se på projektet i forhold til
den bevarende lokalplan. Ingen mødereferat.
"Du inviterede Jørn og mig (Ole Elemer) til et møde hos dig..." Ingen mødereferat.
Forvaltningen informerede Udvalget uden for dagsordnen om mødet....Ingen
mødereferat.
"Jeg ringede (Ole Elmer) dig straks op og fortalte.... " Ingen referat af
telefonsamtalen.
"Omkring jul ringede du igen...." Ingen referat af telefonsamtalen.
"Vendte spørgsmålet med.."
"Du fik samtidig at vide..."
"Jeg rykkede dig efterfølgende flere gange...." Ingen referater
"Ovenstående er konfereret med..." Ingen referat
Ovenstående er altså efter hukommelse og informationen er ikke offentlig
tilgængelig.
Derudover vil jeg også klage over at kommunen tilsyneladende på et tidspunkt har
givet tilsagn om at betale en del af bygherrens regning for COWIs rapport og
modregne beløbet i byggesagsgebyret eller ved køb af ekstra parkeringspladser.
Transaktionen skulle således foretaget under bordet og skjult for offentligheden.
Hvad der endelig skete i denne sag fortaber sig i det dunkle. Brevet fra Ole Elmer til
bygherrens rådgiver er ikke nødvendigvis afslutningen på affæren.
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