
Holmen tilsyn april 2017 

 

 

Dato Virker Stoppet Kommentar 

Onsdag    d.  5 - 4 X  Vind fra vest, ikke stoppet men ingen udløb p.g.a. højvande. 

Fredag     d.  7 - 4  X    KL.18 Vind fra vest – nordvest. Sandet til foran udløbet, trods 
oprensning med rendegraver fra kommunen tidligere i dag. 

Fredag    d.  7 - 4  X Vi har gravet udløbet fri med håndkraft, nu virker det igen. 

 Lørdag   d.  8  - 4  X Vind fra vest .Sandet til foran udløbet igen. 

Lørdag   d.  8  - 4 X  Så har vi igen gravet udløbetl fri med håndkraft, det virker igen. 

Søndag   d.  9 - 4  X Vind fra vest – sydvest .Vi graver igen og får det til at virke godt. 

Onsdag  d.12 - 4 X  Blæst fra vest .Der er gravet fri foran udløbet med gravemaskine. 

Torsdag d.13- 4  X Blæst fra vest-nordvest .Igen sandet til foran udløbet. 

Fredag  d.  14- 4  X  Svag vind fra vest. Sandet helt til foran udløbet. Vandstanden i 
cementkummen er over overkant på udløbsrør. 

Fredag   d.14 - 4 X  Gravet fri med håndkraft. Der er kommet godt gang i udløbet. 

Lørdag  d. 15 - 4 X  Svag vind fra øst .Fin afvanding fra holmen. 

Søndag d. 16 - 4  X Svag vind fra øst. Udløbet er atter stoppet. Meget vand i kumme. 

Søndag d. 16 - 4 X  Igen gravet fri med håndkraft. På ny et godt udløb fra holmen. 

Mandag d. 17- 4 X  Svag vind fra øst .Fint udløb fra holmen. 

Torsdag d.20 - 4 X  Blæst fra vest. Ikke stoppet, men ingen udløb p.g.a. højvande. 

Fredag  d. 21 - 4 X  Blæst fra vest. Ikke stoppet, men ingen udløb p.g.a. højvande. 

Lørdag d. 22 - 4  X Blæst fra vest. Helt sandet til foran udløbet. 

Mandag d. 24- 4  X Blæst fra vest – sydvest. Udløbet er sandet helt til. Vandhøjden i 
cementkummen er over overkant af udløbsrør. 

Onsdag d. 26 - 4  X Vind fra vest- nordvest. Udløbet er stadig sandet helt til.  

Onsdag d. 26 - 4 X  Vi har gravet udløbet fri med håndkraft. Der er blevet godt udløb 
fra holmen nu. 

Torsdag d. 27- 4 X  Vind fra vest.  Udløbet virker stadig  rigtigt fint. 

Fredag   d. 28 - 4 X  Vind fra vest – sydvest. Kommunen har været og grave lidt. 

Lørdag  d. 29 - 4 X  Svag vind fra øst .Langsom udløb p.g.a. højvande i storebælt. 

    

    

    

    

    

    

   Venlig hilsen Jørgen  

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


