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1. Medlemsforhold 

Foreningsrådet har i den forløbne periode modtaget indmeldelse fra følgende foreninger: 
Rørvig Kajakklub (genindmeldelse) 
Rørvig Hjertestarter Forening 
Herefter har vi 14 foreninger som medlemmer. 

 
2. Ny lokalplan nr. 2010-36 – Rørvig By – Maj 2010 

Arbejdet i Forretningsudvalget har i den forløbne periode været koncentreret omkring 
lokalplanforslaget. Her følger et koncentrat af, hvad der er foretaget: 
 
¤ Dialogmøde med planafdelingen – april 2010. Beskrevet i forrige generalforsamlings referat.  
¤ Brev til Miljø- & Klimaudvalget – 6.aug. 2010  
¤ Telefonmøde + brev til Planchefen – 15. aug. 2010 
    Brevet vedlagt kopi af den offentlige Fredningsdeklaration på Lodsoldermandsgården.             
    Årsagen var at kommunen stædigt fastholdt, at der ikke var tale om en offentlig fredning, men 
    en  privat. Hvilket ikke er korrekt. Alligevel foretrak kommunen at bruge midler på en advokat 
    undersøgelse , som bekræftede Foreningsrådet påstand. 
¤ Brev til Økonomiudvalget -20. aug. 2010, som nu havde overtaget behandlingen. Udvalget    
   besluttede dog at sende sagen retur til Miljø- & Klimaudvalget for ny behandling.                           
¤ Nyt brev til Miljø- & Klimaudvalget – 1. sept. 2010 
¤ Forretningsudvalget holder møde med Borgmesteren – sep. 2010, hvor vi forsøgte at få de  
   påpegede fejl og mangler justeret i det revidere lokalplanforslag. Dette afvises, det må gå sin      
   gang, var svaret! 
¤ RFR udsender pressemeddelelse. 
¤ Da hele processen tog sin tid, blev høringsfristen forlænget hvorfor RFRs rådsmøde den 19. 
    Sept. udsat til 31.oktober 2010. 
 
   Nyt revideret udkast til lokalplan dateret september 2010. 

  Den heftige debat i lokalpressen og formentligt også Foreningsrådets ihærdige bearbejdning af  
  udvalgsmedlemmer – og dermed Byrådsmedlemmer, medførte en revideret udgave af lokalplan- 
  forslaget hvor der specielt var ændringer omkring Lodsoldermandsgården. 
 
¤ Borgermødet den 15. nov.på Sognegården var et tilløbsstykke, og kommunens planlagte afvikling    
af  mødet måtte ændres på stedet. Undertegnede havde fornøjelsen at informere forsamlingen 
   om Foreningsrådets  5 hovedindvendinger. 
   Det er min opfattelse at der var stor opbakning til dette i forsamlingen. Dette bekræftes af 
   referatet i Venstrebladet. Kommunens officielle referat afspejler dog ikke helt det samme, 
   hvilket dog ikke kan undre! 
¤ Fristen for indvendinger var 30. november og Foreningsrådet fremsendte derfor vore  
   Officielle indvendinger den 26. november 2010, efter at alle medlemsforeningerne havde         
   sagt OK. 
 
     
 



 
    Det videre forløb: 

    Kommunens Planafd. arbejder p.t. med at registrere de mange indvendinger i en såkaldt 
    ”hvidbog”. 
    Vi er blevet stillet i udsigt at få lov til at drøfte denne med Planafd. Inden offentliggørelse. 
    Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af Lokalplanen – formentlig med rettelser , 
    på Byrådsmøde i maj eller juni ?  

 
3. HAVNEN 

Den nye lokalplan omfatter som bekendt også havnen, i modsætning til tidligere hvor havnen 
havde egen lokalplan. 
Havnen har gjort indsigelse mod byggefelterne, men det er lidt uklart om indvendingen er kommet 
med i ”bunken” – det må hvidbogen så vise.  
 
Den nye lokalplan omfatter dog IKKE det der i daglig tale kaldes ”fiskerihavnen”. Her gælder  
stadig den tidligere lokalplan  21.1 
Den nordre stenmole er blevet forlænget ud på højde med ”Kongemolen” for at forberede  
anlæg af det nye færgeleje.  Kommunen arbejder p.t. sammen med færgeselskabet på 
udformningen af til- & frakørsel  i.f.m. det nye leje.  
Det nye færgeleje skal være klar til foråret 2012. Kommunen har frigivet midler til det videre 
arbejde i 2011. 
Når planerne er klare er det tanken at indkalde RFRs havnegruppe og evt. til Rådsmøde. 

 
4. RØRVIG PLAKAT 2010 

Efter idé af Henrik Nielsen, Rørvig Fisk satte vi som bekendt dette projekt i søen. 
Det har vist sig at være en kanon-succes. Stor TAK til Henrik som også har finansieret tryk. 
Fra 1. april – 31.oktober 2010 har vi via Foreningsrådets medlemmer solgt 608 plakater ud af 
de 1.000 stk. som blev trykt. 
Dette har foreløbig genereret en netto indtægt til RFR på kr. 31.745,- 
Vi har startet salg af restlageret allerede, og vi opfordrer til at medlemmerne bestiller, idet  
levering sker efter ”først til mølle” princippet.  Bestilling på: graham-2Gmarketing@mail.dk 
 
Vi har nu nogle to ting at tage stilling til: 
a) Skal vi trykke flere  ?? 
b) Skal vi sælge resten til reduceret pris ?? 
c) Kreative forslag til hvad indkomsten skal anvendes til ?? 

 
5. ØVRIGT 

Formanden har været inviteret til RHHF’s generalforsamling i november, hvor der var lejlighed til at 
informere medlemmerne om Rørvig Foreningsråd og dens virke.  

 
 
Afslutningsvis vil gerne rette en stor tak til mine kolleger i Forretningsudvalget, for godt samarbejde  
og en ihærdig indsats i den forløbne periode.  Vi har haft meget at gøre, men det har også været 
spændende. 
 
 
 
 
2011.04.08 – Otto Graham 


