
FSNR 
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig Kommune 

Forretningsudvalgsmøde #3 – d. 14/1 kl. 14:00 
Sted: Københavns Rådhus 
Tilstede: Lars Gudbergsen, Lennart Berendt, Gert Leif Gyldvig, Kurt Christiansen 
 
Agenda: 
1. Opkrævning af kontingent 
2. Bank konto & Administration 
3. Udarbejdelse af Regnskab 
4. Web Page 
5. Udsendelse af Nyhedsbrev 
6. Møde med Forsyningsselskabet 24/11 2009 
7. Borgermøde i Asnæs 25/11 2009 
8. SOL Mødet 1/12 2009 
9. Reaktioner på indsigelse til kloakeringsplaner 
10. Lovhjemmel til Kloakering 
11. Samarbejdet med KSO samt oplæg til møde 14/1 2010 
12. Repræsentation i diverse udvalg 
13. Opdatering af vedtægter 
14. Diverse 
 
 
1. Opkrævning af kontingent 
LG vil opdatere medlemsdatabase baseret på database over grundejerforeninger fra 
Nykøbing/Rørvig. 
 
LB vil få indbetalingskort fra banken (se næste punkt). 
 
LG skal checke tidligere aftale med Jan Howardy (formand FL) om at FL selv opkræver deres 
kontingent direkte hos alle medlemmer og at denne opkrævning ikke foretages af FSNR som 
tidligere.  
 
LG udarbejder et opkrævningsbrev til medlemmerne 
 
2. Bank konto & Administration 
Underskrifts forhold er nu på plads. 
 
Udgifter refunderes af LB efter forudgående godkendelse af LG. 
 
LB aftaler møde med bank for at diskutere hvorfor vores rente er så lav og hvorfor vores gebyrer er 
så høje. 
 
3. Udarbejdelse af Regnskab 
LG udarbejder regnskab til revisor 
 
4. Web Page 
Gebyr for domain, hosting og web-admin er betalt og kontakt info oprettet til at være LG 
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5. Udsendelse af Nyhedsbrev 
Nyhedsbrev der omfatter væsentlige hændelser i 2009 samt forventninger og mål for 2010 
udarbejdes af GLG 
 
6. Møde med Forsyningsselskabet 24/11 2009 
LB oplyste om sin detagelse til informationsmøde + fremtidig deltagelse i møder af 3 
repræsentanter fra KSO. 
 
7. Borgermøde i Asnæs 25/11 2009 
LB oplyste om sin deltagelse i borgermødet. 50 – 55 mennesker fremmødt (ud fra 695 mulige). 
Sommerhusejere var kun inviteret på sommerhus addressen. Trundholm/Dragsholm 
sammenslutningerne var ikke mødt op. Referat fra mødet lavet af GLG. 
 
8. SOL Mødet 1/12 2009 
Referat er ikke fuldstændigt. LB undersøger frist for indsigelse samt sender kommentarer til 
kommunen. 
 
9. Reaktioner på indsigelse til kloakeringsplaner 
Godt og konstruktivt feedback på indsigelse til kloakeringsplaner fra LB til kommunen samt også 
interesse fra lokal pressen. 
 
Kloakeringsplaner omfatter også områder indenfor for FSNR i 2010. LB vil gennemgå opdaterede 
planer for 2010 og kontakte alle relevante Grundejer foreninger på vegne af FSNR. Vores mål er i 
første omgang som minimum at få planerne sat i bero. 
 
10. Lovhjemmel til Kloakering 
Konklusion indtil videre er at der er lovhjemmel til at kloakere i sommerhus områder af 
miljømæssige årsager. 
 
11. Samarbejdet med KSO samt oplæg til møde 14/1 2010 
LG & LB vil påpege at KSO bør være repræsenteret ved alle Grønt Råd møder og at der iøvrigt skal 
være mindst 1 back-up repræsentant til de forskellige udvalg. Ednvidere skal rlevante referater  
 
12. Repræsentation i diverse udvalg 
 
Skovbrugerrådet: 
LG kontakter Palle Gravbæk. LG indstilles til at sidde i rådet. 
 
Afvanding Hov Vig 
LG retter henvendelse til kommunen omkring hvordan/hvornår/hvem der foretager indstilling af 
nye medlemmer til Styregruppen. 
 
Stiudvalg & Turistudvalg: LG kontakter kommunen. GLG indstilles til at sidde i rådet. 
 
13. Opdatering af vedtægter 
LG kontakter Landsforeningen og beder dem fremsende skabelon til nye vedtægter 
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14. Diverse 
 
Horesta ”Tilgængelighed for Alle” LG tager kontakt til sekretariatet og arrangerer et møde 
omkring status siden sidste møde. 
 
Tuja vej: Sagen kører videre. Overtaget af Landsforeningen. 
 
Referat: Udsendes senest 7 dage efter mødet. Kommentarer sendes tilbage senest 7 dage efter. 
Papir kopi underskrives på næste efterfølgende møde. 
 
Referat godkendt: 
 
Formand Lars Gudbergsen (LG) 
 
 
Næstformand: Lennart Berendt (LB) 
 
 
Medlem af forretningsudvalget: Gert Leif Gyldvig (GLG) 
 
 
Medlem af forretningsudvalget: Kurt Christiansen (KC) 


