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Allan Maggo Thygesen

Fra: Allan Maggo Thygesen <amt@maggo.dk>

Sendt: 29. september 2020 15:57

Til: Allan Maggo Thygesen

Emne: VS: SV: SV: Fjordbad i Hadsund

 

Fremlagt som dokumentation I følge aftale med Hardy Bjerre 

 

 

 

 

Fra: hardy@bjaerge-consulting.dk [mailto:hardy@bjaerge-consulting.dk]  

Sendt: 29. september 2020 11:37 

Til: Allan Maggo Thygesen 
Emne: Fwd: SV: SV: Fjordbad i Hadsund 

 

Hej Allan 

 

Siden det svar fra Bo, har jeg overhovedet intet hørt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hardy Bjærge 

 

www.bjaerge-consulting.dk 

 

Hadsund byen ved broen over Danmarks smukkeste fjord. 
 

 

 

---------- Videresendt besked ---------- 

Fra: Bo Rasmussen <bora1@mariagerfjord.dk> 

Dato: 11. oktober 2017 kl. 14.34.50 +02.00 
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Emne: SV: SV: Fjordbad i Hadsund 

Til: 'hardy@bjaerge-consulting.dk' <hardy@bjaerge-consulting.dk> 

Hej Hardy 

  

Jeg har fundet sagen fra Hans Jurgen. Jeg kan se at sagen med budget er ført videre i systemet som anlægsønske for 2018. Så lige PT. Ligger det hos politikerne der behandler 

budgetter i øjeblikket. 

Vi skulle gerne blive videre orienteret i næste uge. Så skal jeg nok vende tilbage til dig. 

  

Venlig hilsen 

 

Bo Rasmussen 

Driftplanlægger 

 
  

Teknik og Byg - Drift 

Østergade 22 

9510 Arden 

Telefon: +45 97113000  

Telefon direkte: +45 97113641 

bora1@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 
 

Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk 
Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse. 

Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os -  via din digitale postkasse på  www.borger.dk 
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse. 

  

Fra: hardy@bjaerge-consulting.dk [mailto:hardy@bjaerge-consulting.dk]  

Sendt: 11. oktober 2017 10:37 
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Til: Bo Rasmussen 

Emne: Fwd: SV: Fjordbad i Hadsund 

  

Hej Bo 

  

For godt et år siden, havde jeg et møde med Hans Jurgen, hvor vi besigtigede mulighederne for at få 

etableret et Fjordbad i Hadsund. 

  

Denne opgave vil jeg meget gerne videre med, så hvad er næste skridt? 

  

Med venlig hilsen 

  

Hardy Bjærge 

  

www.bjaerge-consulting.dk 

  

  

  

---------- Videresendt besked ---------- 
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Fra: Allan Aksel Jensen <aljen@mariagerfjord.dk> 

Dato: 5. oktober 2017 kl. 07.49.58 +02.00 

Emne: SV: Fjordbad i Hadsund 

Til: 'hardy@bjaerge-consulting.dk' <hardy@bjaerge-consulting.dk> 

Cc: Bo Rasmussen <bora1@mariagerfjord.dk> 

Hej Hardy 

  

Nej Hans Jørgen har forladt os. 

  

Vi har i stedet ansat Bo Rasmussen – jeg har vedhæftet hans mailadresse. 

  

Du kan evt. rette henvendelse til Bo 

  

 

Venlig hilsen 

 

Allan Aksel Jensen  

Afdelingsleder 
 

  
  

Park og Trafik 

Østergade 22 

9510 Arden 
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Telefon: +45 97113000  

Telefon direkte: +45 97113642 

aljen@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 
 

Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk 
Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse. 

Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os -  via din digitale postkasse på  www.borger.dk 
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse. 

  

Fra: hardy@bjaerge-consulting.dk [mailto:hardy@bjaerge-consulting.dk]  

Sendt: 2. oktober 2017 16:34 

Til: Allan Aksel Jensen 

Emne: Fwd: Fjordbad i Hadsund 

  

Er Hans Jurgen ikke ved kommunen mere? 

  

Med venlig hilsen 

  

Hardy Bjærge 

  

www.bjaerge-consulting.dk 
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---------- Videresendt besked ---------- 

Fra: hardy@bjaerge-consulting.dk 

Dato: 2. oktober 2017 kl. 16.29.10 +02.00 

Emne: Fjordbad i Hadsund 

Til: Hans Jürgen Muurmand <hamuu@mariagerfjord.dk> 

Hej Hans Jurgen 

  

Jeg vil lige følge op på denne sag. 

  

Er der noget nyt i sagen? 

  

Med venlig hilsen 

  

Hardy Bjærge 

  

www.bjaerge-consulting.dk 
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---------- Videresendt besked ---------- 

Fra: Hans Jürgen Muurmand <hamuu@mariagerfjord.dk> 

Dato: 7. juni 2016 kl. 10.46.46 +02.00 

Emne: Fjordbad i Hadsund 

Til: 'hardy@bjaerge-consulting.dk' <hardy@bjaerge-consulting.dk> 

Cc: Allan Aksel Jensen <aljen@mariagerfjord.dk> 

  

Til Hardy Bjærge 

  

I forbindelse med dit møde med Mariagerfjord Kommunes Borgmester Mogens Jespersen, hvor i drøftede mulighederne for et fjordbad ved Hadsund er jeg 

blevet sat til at undersøge mugligheder og pris for et fjordbad. 

Jeg vil gerne aftale et møde med dig for, at få et overblik over, hvordan du tænker et fjordbad udført. 

Du må meget gerne kontakte mig på tlf. eller mail så vi kan aftale et møde. På forhånd tak 
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Med venlig hilsen 

 

Hans Muurmand 

Bygningsingeniør 

 
Park og Trafik. Drift 

Østergade 22 

9510 Arden 

Telefon: +45 97113000  

Telefon direkte: +45 97113641 

mail:hamuu@mariagerfjord.dk 

www.mariagerfjord.dk 
 

Sikker mail til kommunen 

sikkerpost@mariagerfjord.dk 
 

Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse. 

Hvis du ikke har en sikker mail, kan du bruge din digitale postkasse på www.borger.dk 

Borgerservice kan hjælpe dig med at blive oprettet på www.borger.dk 

  

  

  


