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1. Medlemsforhold 

Foreningsrådet har 12 foreninger som medlemmer, dette er uændret fra 2009. 

 

2. Havneprojektgruppen 

Sidste år kunne vi fortælle om, at vi håbede på et forslag til havnens udformning fra  

Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Dette bliver desværre ikke til noget, idet skolen har meddelt at  

man ikke har fundet et antal studerende der ville arbejde med projektet. 

Gruppen har ikke arbejdet videre med projektet idet vi fik oplyst at havnen ville indgå i den nye  

Lokalplan for Rørvig. Den separate lokalplan for havnen vil blive foreslået annuleret. 

 

3.  Dialogmøde med kommunen om ny Kommuneplan – 18/8-09. 

RFR havde den store glæde at vi blev inviteret til dialogmøde med kommunen. Fra Odsherred 

Kommune deltog Borgmesteren, Planchefen Udvalgsformanden for Teknik & Miljø, Kommunens 

Byplankonsulent samt et par kommunalpolitikere. 

Fra RFR deltog , udover forretningsudvalget, repræsentanter fra 8 af vore foreninger.  

RFR havde en række ændringsforslag til planen, og der udspandt sig en fornuftig dialog. 

Efterfølgende sendte vi vore forslag på skrift, ligesom alle medlemsforeninger fik disse tilsendt. 

Vi har dog måttet konstatere, at det kun er nogle få af vore forslag der fik plads i den endelige plan, 

som efterfølgende er vedtaget af Byrådet. 

Forvaltningen udarbejdede en hvidbog over alle indsendte forslag/indvendinger (incl. vores), og 

der blev i øvrigt henvist til, at mange af vores forslag kunne indgå i den nye Lokalplan for Rørvig, 

da de specifikt vedrørte dette område, og ikke hele kommunen.  

 

4. Møde med formandskabet i Klima- & Miljøudvalget – 26/3-10.  

Efter kommunevalget har Teknik- & Miljøudvalget fået nyt navn – se ovenstående. 

Udvalget har også fået en næsten helt ny sammensætning, så F-U inviterede den nye formand 

Annelis Stam og næstformand Rudy Rune til et orienteringsmøde, for at præsentere RFR og 

vor hidtidige dialog med udvalget, samt præsentere en række vigtige emner som vi synes udvalget 

skal være opmærksom på. Vi har forhåbninger om et godt samarbejde fremover.  

 

5. Møde med kommunens Planafdeling om udkast til ny lokalplan for Rørvig -12/4-10 

Forud for dette har der været flere møder med kommunens Byplankonsulent Claus Lorange  

Christensen, som er blevet forsynet med en masse information om Rørvig og dens bygninger. 

CLC har også forestået fotografering af alle bevaringsværdige bygninger i byen, og disse vil indgå i 

ny landsdækkende registrering. 

Som det er de fleste bekendt fremsendte RFR allerede i  Maj 2007 et forslag til revidering af 

lokalplanen . Vi kaldte det ”Rørvig 2012”. Der er ingen tvivl om at bl.a. dette arbejde har været  

medvirkende til at vi bliver inviteret til ”Dialogmøde” om kommuneplan, og nu forhåndsdrøftelse 

af udkast til ny Lokalplan, før den kommer i offentlig høring. 

Forretningsudvalget mødtes med Planafdelingen og byplankonsulenten , og vi havde naturligvis en 

del  kommentarer. Vi kan dog glædeligvis konstatere, at en masse af vore tidligere forslag er 

medtaget i lokalplanforslaget. 



Et vigtigt punkt måtte vi dog afstå fra at diskutere, nemlig et forslag om byggeri på 

Lodsoldermandsgårdens jord. Der måtte vi naturligvis henvise til fredningsmyndighederne. 

Udkastet til Lokalplanen er sendt til alle medlemsforeningerne. 

 

6. Kræmmermarkedet. 

Traditionen tro starter dette op i.f.m. påsken, og traditionen tro er der ikke styr på organiseringen. 

Trods det tidlige tidspunkt på sæsonen skaber det trafikale- og parkeringsproblemer allerede. 

Ved en henvendelse til Vej & Park, som står for udlejningen af Cirkuspladsen, må vi desværre  

konstatere at der slet ikke foreligger nogen lejeaftale for 2010. 

Vej & Park tager hånd om sagen! 

Ingen i RFR har formodentlig noget imod Kræmmermarkedet, men der bliver nød at være  

nogenlunde styr på tingene, af hensyn til naboer, trafikafvikling, parkering m.m.  

 

7. Rørvig Plakat 2010 

I information, udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamling & Rådsmøde, har vi 

Informeret om den nye Rørvig Plakat . 

 

Plakaten er nu trykt og ligger klar til distribution. Foreningerne har en god mulighed for at  

tjene en pæn skilling til jeres foreninger, ligesom Foreningsrådet også får en beskeden  

fortjeneste. 

 

Så bestil nu på: graham-2Gmarketing@mail.dk 

 

 

Som det fremgår har det været et år, hvor der er lagt en kæmpe indsats i arbejdet med Kommuneplan 

og Lokalplan, og jeg vil gerne i den forbindelse rette en stor tak til mine kolleger i Forretningsudvalget . 
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