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Referat  af  KSO-møde  tirsdag  d.  15.  november  2010   kl.  15.00  
 
Dagsorden: 
 

1. Referat af sidste møde i KSO den 6. august 2010 hos Hanne 
 
2. Stormødet i Vig den 7. august 2010.  

 
        3.   Kort gennemgang af referatet af SOL-mødet den 23. september 2010.  

 
    4. Meddelelser fra KSO’s repræsentanter i forskellige råd og udvalg 

a. Færdselssikkerhedsudvalget – 
b. Skovbrugsrådet 
c. Grønt råd  
d. Nyt om Korevlerne ?  

 
5. Kontaktgruppen mellem KSO og Odsherred Forsyning. 

 
6. Møde i SOL torsdag den 16. december 2010.  
      Foreløbig drøftelse af, hvilke emner vi gerne ser optaget på dagsordenen for dette møde. 
      Fastlæggelse af frist for meddelelse til Hans om emner, der efterfølgende meddeles videre til kommunen. 
 

7.  Eventuelt – herunder fastlæggelse af næste møde. 
 
    -------------o-------------- 
Deltagere: Hans Glendrup, Hanne Holdt Hansen, Ole Aktor Nielsen, Doris Nellemann Stilhoff, , 
Lennart Berendt, Kirsten Laage-Petersen og Fritz Løvschall. 
 
Afbud: Peter Post Hansen, Lars Gudbergsen 
 
REFERAT:  

Ad. 1 Dagsordenen og referat godkendt, og Dragsholm oplyste at der ingen aktuelle 
planer er om forslag til sammenlægning af de tre sammenslutninger. 

 
Ad. 2.  Referatet fra stormødet blev gennemgået i overskrifter uden særlige 

bemærkninger. 
 
 I forbindelse med de senere opståede problemer med hensyn til akutbiler og. 

lukning af skadesklinikken i Nykøbing om vinteren var der enighed om, at det 
også var et problem for sommerhusejerne. FSNR og SAGT vil gerne 
underskrive protestlister mod lukningen, medens Dragsholm vender det i 
bestyrelsen og vender tilbage med svar til Doris, som så videreformidler vore 
beslutninger. 

 
Ad. 3 Med hensyn til de ofte meget vage formuleringer i referaterne fra SOL-møderne 

var der enighed om at punkter, hvor der ikke er klare beslutninger, tages op på 
næste møde, ligesom vi vil følge op på, om trufne beslutninger bliver 
gennemført. 

 
 
Ad. 4 Færdselssikkerhedsudvalget: 

Det afholdte formøde forløb godt. I øjeblikket gennemføres et forsøg 
med byzoneskilte ved Gniben, og en efterfølgende evaluering vil danne 
grundlag for en senere brug af denne skiltning andre steder. 
Ved næste udvalgsmøde d. 8. december er Kirsten og Hans indbudt til 
selve mødet, idet man har et tema omkring skiltning i 
sommerhusområderne. 
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Skovbrugsrådet: Det udsendte referat fra Lars blev taget til efterretning. 
 
Der var intet nyt fra Grønt råd eller om Korevlerne. Hans vil følge op m.h.t. 

næste møde i Grønt råd. 
    

Ad. 5 Der var enighed om ikke at fare for hårdt frem med kravet om offentlighed i 
forvaltningen over for forsyningsselskabet, idet vi finder, at der i øjeblikket er 
en god dialog, som kan blive væsentlig ændret i ugunstig retning, hvis vores 
dialog med forsyningsselskabet alene bliver baseret på formelle regler i 
offentlighedsloven. 

 
 Det af forsyningsselskabet afholdte orienteringsmøde om tillæg nr. 5  d. 13. ds. 

havde ca. 80 deltagere og forløb roligt. 
 
 Dette nye tillæg nr. 5 er nu i høring. Det omfatter kloakering af 3000 grunde i 

området fra Hønsinge Lyng og op til Højby Lyng. Der ligger på kommunens 
hjemmeside et større antal notater i forbindelse med dette tillæg 5. Der var 
enighed om, at KSO ikke har resurser til at trække på særlige eksperter til at 
vurdere disse notater, og vi må derfor afvente, om der under høringsprocessen 
kommer særlige indvendinger. 

 
 Høringen ligger på kommunens hjemmeside. 

 
Ad. 6 Til det forestående SOL-møde d. 16. december blev der fremført følgende 

emner: 
  -Kommunens svartider ved henvendelser. 
  -Situationen vedr. skadesklinikken og akutberedskabet. 

 -Tilbagebetalingsmuligheder ved manglende indvendig rensning af    
brændeovne fra skorstensfejerens side. 

  -Skiltning om regler for ridning på strandene. 
  -Cykelsti langs Ravnsborgvej. 
  -Solcelle lamper til brug ved vejchikaner. 
  -Administration af ”det nye lovforslag om private fællesveje”. 
  -Kloakering herunder svar fra ministeriet.  
 
Ad. 7 Lov om fællesveje. 
 
Lennart oplyste, at der var fremlagt lovforslag om ændring af lov om private fællesveje. 

Han var ikke bekendt med det konkrete indhold, men FL ville skrive en protest 
til ministeriet, idet der så vidt ses var tale om, at kommunen fik hjemmel til at 
kræve lys m.v. på private fællesveje. Den nye lov giver således mulighed for at 
ændre status for private fællesveje i landzone til offentlige veje i byzone, 
Lovforslaget der er på 59 sider i udkast af 2. november d.å. 

 
            Hans vil nu læse lovforslaget og give en melding til KSO’s medlemmer. 

 
Ad. 8 Yderligere emner til SOL-mødet fremsendes inden fredag d. 3. december  til 

formanden, der så vil koordinere disse inden fremsendelse til komunen..   
 

Ad. 9 Næste KSO-møde blev fastsat til onsdag d. 23. februar 2011  kl. 14.00  hos 
Kirsten Laage.   

 
 
 
Mødet afsluttedes kl. 16:50.         Fritz Løvschal     Referent  


