
FSNR – Forretningsudvalgsmøde #5  
3/6  2010 kl 16:00 på Radisson Blu Royal Hotel 

 
 
Deltagere: 
Lennart Berendt (LB) 
Gert Leif Gylvig (GLG) 
Kurt Christiansen (KC) 
Lars Gudbergsen (LHG) 
 
1. Referat fra tidligere møder: LHG 
#3 er udarbejdet. Sendes idag sammen med #5 direkte efter mødet 
#4 udarbejdes og sendes lørdag 
Forsinkelse af fremsendelse af referat #3 og udarbejdelse af referat #4 beklages meget af LHG 
 
2. Status på kontingent: LB 
Pr dd har 23 ud af 45 foreninger betalt. Rykkere udsendes efter Repræsentantskabsmøde.  
 
3. Bank konto & Administration: LB  
LB har haft flere møder med Danske Bank omkring vores lave rente for indestående og høje 
gebyrer for udbetalinger. LB flyter kontoen til Nordea. 
 
Udgifter i 2010 er meget begænsede i forhold til tidligere grundet annulering af møde-honorarer. 
 
Tilskud til telefon samt forhøjelse af km-penge (fra 1,90 pr km) overvejes i næste 
bestyrelsesperiode. 
 
Kassebog for 2010 påbegyndes af LHG 
 
4. Gennemgang af regnskab: LHG 
Regnskab gennemgået og godkendt af formand og næstformand. Revision gennemført og 
underskrevet uden kritiske bemærkninger d. 2/6 
 
5. Web Page: GLG 
Fremskridt på FSNR hjemmeside noteres og bemærket af medlemmer 
Vi bør spørge web-master om hvad det koster at oprette en blog 
GLG tager nye billeder i løbet af sommeren til forside istedet for Odsherred-kort 
 
6. Udarbejdelse af aktionsliste: GLG 
GLG fremskaffer eksempel fra FL og navne fordeles efter Repræsentantskabsmøde 
 
7. Status på repræsentantskabsmøde: LHG 
Deltagere: 12 tilmeldt dd – forventet op til 25 
Beretning: LHG (Generelt), Lennart (Kloakering), Kurt (Afvanding) 
Kontingent diskussion: Forretningsudvalget foreslår uændret (for andet år i træk) kr13 pr grundejer 
Målsætning til repræsentantskabsmøde: Fuld bestyrelse + Revision 
 
 



8. Status vedr indsigelser og kloakering: Lennart  
Status gennemgået. Nye informationer til indsigelse diskuteres med KSO 
 
9. Status vedr afvandning Hov Vig: Kurt 
Status gennemgået og brev fra Styregruppen dateret 2/6 puttes på FSNR hjemmeside 
 
10. Status vedr Blå Flag: Gert 
Status gennemgået. Blå Flag dag er 5/5 men der afholdes ikke nogen officielle arrangementer der 
indvolverer FSNR eller KSO 
 
11. Punkter fra KSO Møde 18/5 
FSNR var værter. LHG & LB deltog begge. 
Referat fremsende til betyrelsen når det modtages og puttes på hjemmeside. 
 
12. Input til SOL møde 10/6 
Punkter fra FSNR der medtages er: 
- Indsigelse kloakering 
- Raport fra kommunen om tiltag i 2009 og 2010 i forbindelse med deres tilsynspligt (åer & 
vandløb) 
- Thor Petersen stien – hvad er status 
 
13. Eventuelt 
Kurt Christainsen er fratådt som kasserer i FL 
Der var møde i Rørvig Foreningsråd 12/4. LB deltog på vegne af FSNR 
Der er møde i Skovbrugerråd d. 24/6. LHG deltager på vegne af FSNR 
 
14. Næste møde 
Dato fastsættes af nyvalgt bestyrelse 


