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9. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119407 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg, Hanne Holdt Hansen, Kirsten Laage-Petersen 
 
Godkendt. 
Pkt. 13 behandles før punkt 11. 



 
 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 den 10. juni 2010 Side nr. 4 
  
 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2010 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

10. Godkendelse af referat fra møde den 11. marts 2010 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119423 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg, Hanne Holdt Hansen, Kirsten Laage-Petersen 
 
Godkendt 
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Sager til Behandling 
 

 

11. Skiltning i sommerhusområderne om hastighedsbegrænsning 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119848 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
SOL har ved gentagne lejligheder drøftet spørgsmålet om oplysningsskilte om hastig-
hedsbegrænsning ved indkørslerne til sommerhusområderne .      
 
Sagsfremstilling 
Aktualiseret af den seneste ”sag”, blandt andet omtalt i Venstrebladet den 18. maj 
2010, om kommunens nedtagning af ikke-godkendte skilte omkring G/F Næsgården, øn-
sker Koordinationsudvalget en detaljeret redegørelse for: 

1. hvilke regler, der er gældende for området 
2. hvad en grundejerforening kan gøre, for at der kan blive tilladt skiltning. 

 
Lederen af Trafik og Anlæg, René Olesen, vil på mødet redegøre for spørgsmålet.      
 
Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
-      
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til orientering og drøftelse.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg, Hanne Holdt Hansen 
 
Hans Glendrup forelagde sagen. 
Lederen for Trafik og Anlæg Rene Olesen orienterede om reglerne: 
 
Der kan kun lovligt skiltes med hastighedsbegrænsninger med autoriserede skilte.  
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Odsherreds Landliggere 2010 

ODSHERRED KOMMUNE 

Kommunen kan således ikke give tilladelse til ”private” skilte. 
Der kan kun med politiets godkendelse opsættes skilte på private fællesveje. 
 
Der udspandt sig herefter en livlig debat, hvor Koordinationsudvalgets medlemmer 
blandt andet fremførte følgende: 

1. Hvorfor kan man ikke opsætte henstillingstavler? 
2. Man skal se bort fra påbudstavler og koncentrere sig om henstillingstavler 
3. Med henvisning til Gentofte Kommune ønskes en konkret udmelding omkring 

henstillingstavler, idet der spørges, om kommunen konkret vil forsøge i dia-
log medpolitiet at få godkendt sådanne? 

 
Det blev fra Trafik og Anlæg påpeget, at henstillingstavler også er færdselsregule-
rende, og dermed skal godkendes af politiet, selv om kommunen som vejmyndighed 
måske ville kunne godkende opsætningen. 
 
Der blev herefter spurgt konkret til hastighedsbegrænsning på Korevlevej, og El-
linge Skovvej. Disse to veje har 80km/t, selv om Lyngvejen, hvor de munder ud, har 
en hastighedsbegrænsning på 40km/t i forbindelse med chikanerne. Peter Post fra 
Koordinationsudvalget har gentagne gange rejst sagen i SOL, uden at der er sket 
mere. 
Der blev fra Koordinationsudvalget spurgt om kommunen konkret vil forsøge at få 
gennemført en hastighedsbegrænsning på de to veje? 
 
Hans Glendrup vendte tilbage til sagen fra Ordrup, hvor den sidste mail fra Trafik 
og Anlæg til G/F havde glædet med positive tilkendegivelser. Der ønskes oplyst, 
hvad der videre vil ske i sagen? Samtidig ønskes konkret en officiel hastighedsbe-
grænsning på Ordrupvej, som er en gennemgående landevej. Rene Olesen oplyste, 
at kommunen er i dialog med politiet om en eventuel prøveordning med ”byskilt” 
(50km/t)  
 
Endelig var det et ønske fra Koordinationsudvalget, at de grundejerforeninger, der 
måtte ansøge om skiltning – og får afslag – i begrundelsen herfor får en klar udmel-
ding om det er politiet, kommunen eller begge instanser, der står bag afgørelsen. 
 
Formanden oplyste, at problematikken om hastighedsbegrænsning vil blive taget 
på dagsordenen i Miljø- og Klimaudvalget efter sommerferien. 
Helge Fredslund mente, at der bør gives konkrete svar på konkrete spørgsmål. 
Sagen genoptages på næste møde og kommunen arbejder videre med de konkrete 
spørgsmål. 
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12. Skiltning i sommerhusområderne om ridning 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119888 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
På sidste møde blev der rejst forespørgsel om mulighederne for at skilte med forbud 
mod ridning på sommerhusvejene.      
 
Sagsfremstilling 
Trafik og Anlæg har  fremsendt følgende redegørelse for reglerne: 
 

1. Ridning på private fællesveje er tilladt, med mindre der er opsat lovlig skiltning, 
der angiver andet. 

2. Private fællesveje administreres primært som fællesveje i byzone. Det er vej-
myndigheden (kommunen), der i henhold til Privatvejlovens Afsnit III §44 kan gi-
ve en evt. tilladelse til opsætning af rideforbudsskilt med samtykke fra politiet.  

3. Ansøgning om tilladelse til skiltning behandles individuelt og under skøn, og kan i 
særlige tilfælde imødekommes af Vejmyndigheden. 

 
Lovgrundlag 
Privatvejloven      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
-      
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, idet det tilføjes, at ”lovlig skiltning” be-
tyder, at skiltene skal være standardudformede. 
 
Trafik og Anlæg oplyser, at man vil behandle evt. ansøgninger individuelt. 
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13. Vedligeholdelse og rensning af vandløb, åer og grøfter 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119930 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget fremsætter ønske om en redegørelse for hvilke forpligtelser 
kommunen har, og hvilke konkrete foranstaltninger, kommunen har foretaget på områ-
det de seneste år.      
 
Sagsfremstilling 
Foranlediget af fortsatte eksempler på oversvømmelser m.v. på grund af manglende 
rensning, udbeder Koordinationsudvalget sig ovennævnte oplysninger. 
 
Der vil blive givet en redegørelse for regler m.v. på mødet.      
 
Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
-      
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Natur og Miljø ved Rasmus Kruse orienterede om følgende: 
 
Kommunen skal påse, at vandløbsloven overholdes. 
Kommunen påtaler ulovlige forhold, evt. ved at give påbud. 
 
For så vidt angår offentlige vandløb, vil der for disse altid foreligge et regulativ 
for vedligeholdelsen, disse regulativer følges og overholdes af kommunen. 
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ODSHERRED KOMMUNE 

Koordinationsudvalget spurgte, om kommunen havde overholdt sin tilsynsforplig-
telse og varetaget vedligeholdelsen, og svaret var: ”Ja, inden for de givne ressour-
cemæssige muligheder”.  
Dette indebærer, at kommunen ikke p.t. laver opsøgende tilsyn, men reagerer ved 
henvendelser. 
 
Kommunen har ingen pligt til at føre tilsyn med private vandløb m.v. 
Det er altid grundejers forpligtelse at vedligeholde vandløb, også når de er rør-
lagt. 
Gitte Hededam spurte, om grundejerforeningerne ikke kunne påtage sig ”tilsyns-
forpligtelsen”, naturligvis uden juridisk ansvar? 
Koordinationsudvalget oplyste, at dette rent faktisk sker i vid udstrækning. 
 
Medlemmer af Koordinationsudvalget påpegede, at kommunen ifølge deres oplys-
ninger ikke havde ført tilsyn med offentlige vandløb og grøfter på Østerlyng, hvil-
ket havde bevirket oversvømmelser. 
 
Trafik og Anlæg vedligeholder vandløb (grødeskærer mv.) i henhold til regulativer-
ne. 
 
Offentlige vandløb er registrerede i Natur og Miljø, der oplyser, at regulativerne 
kan rekvireres ved henvendelse til fagcentret. 
Regulativerne er under revision, og forventes at blive tilgængelige på kommunens 
hjemmeside i løbet af 2011. 
 
For så vidt angår de gamle amtsarkiver for området findes disse dels i et centralt 
arkiv (det såkaldte E-arkiv) dels i papirform i Natur og Miljø. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14. Adgang til offentlige toileter på strandene 2010 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119937 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget konstaterer med beklagelse, kommunens nedprioritering af ren-
gøring m.v. af de offentlige toiletter. 
 
Sagsfremstilling 
Koordinationsudvalget finder det et meget uheldigt signal til turister m.fl., at kommu-
nen har valgt at nedprioritere adgangen til (rene) toiletter på strandene i store dele af 
året,  og er af den opfattelse, at det næppe kan være særlig omkostningstungt ikke at 
foretage denne nedprioritering. 
 
Trafik og Anlæg oplyser, at Miljø- og Klimaudvalget på møde den 13. april 2010 god-
kendte, at de offentlige toiletter ikke holdes åbne i månederne oktober til december. 
Denne foranstaltning er et led i en budgetregulering nødvendiggjort af et merforbrug i 
afdelingen på grund af den lange vinter. Det kan endvidere oplyses, at toiletterne på 
strandene normalt aldrig holdes åbne før 1. juni. 
Spørgsmålet kan eventuelt uddybes på mødet. 
      
 
Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
-      
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Koordinationsudvalget havde den opfattelse, at i uge 42 (efterårsferien) og uge 7 
(vinterferien) bør toiletterne på strandene være åbne, da der er mange mennesker 
på strandene. 
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René Olesen, Trafik og Anlæg oplyste, at toiletterne på strandene er åbne i Blå 
Flag-perioden, startende 1. juni. 
 
Flere af SOLs politiske medlemmer fastslog, at det var et enigt Miljø- og Klimaud-
valg, der med beklagelse, men af økonomiske grunde, havde besluttet at reducere 
åbningstiden og rengøringen af de offentlige toiletter. Man havde måske ikke helt 
havde haft øje for efterårs og vinterferieperioderne ved fastsættelsen af redukti-
onen. 
 Miljø- og Klimaudvalget vil tage spørgsmålet op om en ændring, så besparelsen 
fastholdes, men således at der eventuelt kan holdes åbent i de to små ferier. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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15. Planlægning af stormøde med sommerhusgrundejerforeningerne 7. august 
2010 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119433 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Det årlige stormøde med repræsentanter for sommerhusgrundejerforeningerne er fast-
sat til lørdag den 7. august 2010 kl. 10.00 – 13.00.      
 
Sagsfremstilling 
Programmet for mødet planlægges i samarbejde mellem Odsherred Kommune og Koor-
dinationsudvalget. 
Forslag til emner og tidsplan for mødet skal drøftes.  
Der er indtil nu stillet forslag om, at bede Midt- og Vestsjællands politi om at være til 
stede ved mødet, ligesom det er foreslået, at redegøre for reglerne omkring kommu-
nens og grundejernes forpligtelser i forbindelse med dræn, grøfter o.s.v. jfr. punkt 13. 
 
Borgmesteren har givet tilsagn om at deltage.      
 
Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
- 
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller , at programmet for mødet drøftes og besluttes.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Der fremkom følgende forslag til emner, som kunne indgå i programmet for stor-
mødet: 

1. Status på kloakeringsplanerne. (Odsherred Forsyning A/S) 
2. Orientering fra Natur og Miljø om forpligtelser i forbindelse med dræn, 

grøfter m.v.(Natur og Miljø) 
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3. Skiltning om hastighedsbegrænsning i sommerhusområder –(politiet og Tra-
fik og Anlæg) 

4. Indlæg fra Koordinationsudvalget  
5. Turistpolitik – Hvad gør turistbureauet for sommerhusejerne? (Turistchefen) 
6. Orientering om naturgenopretningsprojekter (Natur og Miljø) 
7. Hvad gør vi for at begrænse affald i naturen? 

 
Administrationen udarbejder program for dagen på baggrund af ovenstående for-
slag, idet en vis prioritering må forventes. 
 
I forbindelse med drøftelserne rejstes spørgsmålet om ”Landliggerens” nye udgi-
velseskoncept. Spørgsmålet tages på dagsordenen på næste møde. 
 



 
 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 den 10. juni 2010 Side nr. 14 
  
 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2010 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

Orienteringssager 
 

 

16. Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119453 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
Udvalgsformanden orienterer. 
 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Formanden orienterede fra Miljø- og Klimaudvalgets arbejde om følgende: 
 

• Der er vedtaget nye parkeringsregler for Odsherred Kommune, bl.a. om for-
bud mod parkering delvist på fortov. 

• Udvalget har besigtiget forskellige naturgenopretningsprojekter, bl.a.  på 
Diesbjerg, ved Vraget og Korevlerne. 

• Arbejdet med budget 2011 er påbegyndt. Alt tyder på en meget smal ud-
giftsramme, og der må forventes besparelser, da Byrådet har pålagt sig selv 
at finde ca. 50 mio. kr. i besparelser og effektiviseringer. 

• Der er besluttet, at der skal foretages forundersøgelser vedrørende et nyt 
vådområde på Lammefjorden. Projektet, der sker i samarbejde med de øv-
rige kommuner omkring Isefjord/Roskilde Fjord, går ud på at reducere kvæl-
stofudledningen i de to fjorde.  

• Der kommer ny asfalt på Sidingedæmningen i år. 
• Som led i klimakommuneprojektet vil der ske en energimærkning og renove-

ring af en større del af kommunens bygningsmasse. 
• Sammen med Skov og Naturstyrelses naturkanonprojekt vil der den 27/6-

2010 ske indvielse af ”Vejrhøjstien”, der er anlagt fra ”Vraget” på Vinde-
kilde Strandvej til Vejrhøj. Miljøministeren og Borgmesteren foretager ind-
vielsen. Alle er velkomne. Stien er et led i fredningen af Bjergene og vil se-
nere indgå i vandrestiruten gennem Bjergene når GeoPark Odsherred bliver 
en realitet. 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
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17. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på dagrenovationsområdet. 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119748 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
I maj måned 2010 er der lavet en brugerundersøgelse omkring tilfredsheden med af-
faldsordningerne i Odsherred Kommune. 
 
Sagsfremstilling 
I maj måned 2010 er der lavet en brugerundersøgelse hos fritidsborgere og fastboende, 
hvor der er spurgt ind til deres tilfredshed med henteordningerne på affaldsområdet. 
 
Derudover er der blevet stillet nogle generelle og baggrundsspørgsmål, og de har alle 
haft mulighed for at komme med egne bemærkninger og kommentarer. 

Der er blevet udsendt spørgeskemaer til henholdsvis ejendomme med sommerhusreno-
vation og helårsrenovation. Der har været en svarprocent fra begge grupper på ca. 42 %.  

Resultatet af brugerundersøgelsen udleveres på mødet. 

Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
På Miljø- og Klimaudvalgets møde i september 2010, vil brugerundersøgelsen indgå i be-
slutningsgrundlaget om evaluering af avisindsamlingen og storskraldsordningen. 
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at brugerundersøgelsen tages til orientering.  
 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Resultat af brugerundersøgelsen udsendes med dette referat og vil blive gjort til-
gængeligt på kommunens hjemmeside. 
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Orienteringen taget til efterretning. 
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18. Kloakering i sommerhusområderne - kort orientering fra KSO om deres syn på 
det hidtidige forløb 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-119773 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Der foregår et løbende samarbejde/orientering mellem Odsherred Forsyning A/S og Ko-
ordinationsudvalget.      
 
Sagsfremstilling 
Koordinationsudvalget har udtrykt ønske om at give en kort orientering.      
 
Lovgrundlag 
-      
 
Økonomiske konsekvenser 
-      
 
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser 
-      
 
Udtalelser og høring 
-      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen fra Koordinationsudvalget taget til efterretning.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
Koordinationsudvalget er yderst tilfreds med samarbejdet med Odsherred Forsy-
ning A/S i kontaktgruppen. 
 
Af de emner, der har været rejst, er bl.a. udstrækningen af de oplysninger, kon-
taktgruppen kan behandle. Det er slået fast, at Lov om offentlighed i Forvaltnin-
gen også gælder kommunale forsyningsselskaber. 
 
Som udløber af sidste års diskussion om lovligheden af kommunens tvangsmæssige 
kloakering af alle sommerhusområder, har Koordinationsudvalget fået udarbejdet 
en rapport om grundlaget for kloakeringsplanerne. Rapporten er indsendt til be-
dømmelse i Miljøministeriet og Odsherred Kommune. I rapporten påpeges, at der 
burde være foretaget en egentlig VVM-undersøgelse og ikke blot en miljøscreening, 
som det hidtil er sket. 
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Sager fra medlemmerne 
 

 

19. Spørgmål fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-120129 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har til dette møde rejst en række spørgsmål.      
 
Sagsfremstilling 
      
Ridning i klitterne 
”Kan og vil kommunen modvirke, at klitterne ud til stranden – bl.a. i Gudmindrup - 
bruges til ridning?” 
 
Svar: I henhold til Naturbeskyttelseslovens §22 stk. 1 er ridning på den ubevoksede del 
af strandbredden tilladt i perioden 1/9-31/5, hvis der er lovlig adgang til stranden. 
 
Ridning i klitterne (den bevoksede del) er således ikke tilladt. 
 
Bedre skiltning af reglerne vil måske kunne modvirke ulovlig ridning. Det overvejes p.t. i 
Natur og Miljø at revidere skiltningen. 
 
Generelt må det dog konstateres, at det af ressourcemæssige årsager er vanskeligt for 
kommunen af håndhæve reglerne om rideforbud, og at dette i sidste instans vil henhøre 
under politiet. 
Det skal oplyses, at kommunen på egne arealer har mulighed for at tillade ridning langs 
standene også i sommerhalvåret på nærmere givne vilkår. 
 
Kommunens møde med købmanden Overby Lyng – status. 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 
 
Lakfabrikken i Plejerup. 
”Efter det oplyste er fabrikken nu til salg. I denne forbindelse ønskes gerne oplyst, 
hvorledes kommunen indtil videre har opfyldt sin tilsynsforpligtelse omkring udledning, 
mulig forurening m.v., og om der kan vise sig problemer, såfremt fabriksområdet efter 
salg ønskes anvendt til andet formål – herunder beboelse”. 
 
Svar: I henhold til miljølovgivningen skal der gennemføres et samlet tilsyn med denne 
type virksomhed hvert 4. år. Et sådant samlet tilsyn blev senest afviklet i 2007. Derud-
over har der været gennemført enkelte tilsyn i forbindelse med naboklager igennem 
årene. 
For så vidt angår eventuel forurening af grunden i forbindelse med en målig fremtidig 
anden benyttelse kan Natur og Miljø ikke udtale sig herom på nuværende tidspunkt. 
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Beredskab: 
− Finder kommunen det tilstrækkeligt betryggende for borgerne, at man nedlægger 

lægeambulancen og fremover vil bemande ambulancen med en paramediciner? 
− Foreligger der nu regnskabstal vedrørende evt. besparelse på beredskabskontoen 

i relation til nedlæggelsen af Vig Brandstation – jfr. sidste møde. 
− Koordinationsudvalget ønsker at henlede kommunens opmærksomhed på et projekt 

omkring hjertestartere på Bornholm (finansieret af TRYG). 10.000 borgere tilbydes 
kursus. 

 
Spørgsmålene vil blive besvaret/drøftet på mødet. 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller punktet til drøftelse.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
 
Ad møde med Købmanden Overby Lyng: 
Der udarbejdes lokalplan, der tillader erhverv på stedet og en udvidelse af køb-
mandshandlen. 
 
Lakfabrikken i Plejerup. 
Koordinationsudvalget har bragt spørgsmålet op, da beboerne i området er nervø-
se foret eventuelt fremtidigt giftdepot i lighed med Proms Fabriker. 
Natur og Miljø må foreløbig henholde sig til det afgivne svar. 
 
Beredskab: 
SOLs politiske repræsentanter finder ligesom Koordinationsudvalget at den nye 
bemanding af ambulancerne er en forringelse. Man holder meget nøje øje med ud-
viklingen. 
 
Regnskabstallene for 2009-besparelsen på beredskabet viser, at den ønskede be-
sparelse er opnået. 
 
Koordinationsudvalget oplyste, at hjertestarterprojektet på Bornholm er led i et 
turismeprojekt ”Bornholm redder liv”, netop affødt af, at Bornholm i lighed med 
Odsherred er et udkantsområde med langt til hospitalshjælp. 
Formanden fandt, at det er flot, at 10.000 borgere kan tilbydes førstehjælps- og 
hjertestarterkurser. 
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20. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-121058 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
Næste møde er grundjerforeningsmødet den 7. august 2010 i Vig Hallerne. 
Næste ordinære møde i SOL er den 23. september 2010.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 10. juni 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Finn Hallberg 
 
”Thor Petersen stien” i Nakke har været planlagt i mange år, men er stedse blevet 
udskudt af økonomiske grunde. Sagen undersøges til næste møde i Miljø- og Klima-
udvalget. 
 
Direktør Torben Greve omtalte et nyt sundheds- og fritidsprojekt:  
”En omvej i Odsherred”, hvor forskellige borgergrupper inddrages i planlægningen. 
Torben Greve opfordrede nogle af Koordinationsudvalgets medlemmer til at melde 
sig eller udpege deltagere. Projektet sættes i gang efter sommerferien  
Lars Guldbergsen meldte sig som interesseret 
 
 


