
FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 
REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
19. juni 2011 kl 09:00 – Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig 
 
Deltagere – se vedlagte liste. 
 
Referat: 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog  Torben Kann der blev valgt enstemmigt. 
Dirigenten konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt i overenstmmelse med 
vedtægterne, at dagsorden opfylder vedtægternes krav samt at repræsentantskabet er 
beslutningsdygtigt jvf vedtægterne. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (Ordinært Repræsentantskabsmøde d. 6. juni  

2010 – se www.fsnr.dk under ”Meddelelser 2010”): Referat blev godkendt 
 
3. Forretningsudvalgets Beretning: 

 
Indledning af Lars Gudbergsen 
 
FSNR har siden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 1. august 2009 udelukkende kigget 
fremad..  
 
På mødet 1. august 2009 argumenterede jeg for at man ikke bør nedlægge eller bort-fusionere 
FSNR når der ikke er etableret en ny struktur der kan vise en tilsvarende indflydelse eller holbarhed 
i en ny og større kommune. 
 
Selvom der i længere tid har eksisteret en Odsherred Sammenslutning (SAFO) har vi ikke oplevet at 
den deltager aktivt i den løbende deabt eller i møderne med kommune, udvalg og/eller råd. Jeg 
opfordrer derfor til at alle Grundejerforeninger i Nykøbing/Rørvig fortsat at arbejde aktivt videre i 
FSNR. 
 
Odsherred Kommune har mange gode tiltag til glæde for sommerhusejere både omkring natur, 
kultur, by, havn, vej osv. Men jeg er samtidig sikker på at vi sommerhusejere kun inddrages i disse 
beslutninger netop fordi vi igennem KSO taler med en stemme i SOL. 
 
Vi har også i 2011 har manglet bestyrelsesmedlemmer i FSNR. Men jeg kan med glæde konstatere 
at vi fortsat har været stærkt repræsenteret i alle relevante møder og den løbende debat. 
 
Jeg vil opfordrer alle medlemmer og grundejere til løbende at følge med på www.fsnr.dk. 
 
Inden jeg beretter om medlemssituationen og de forskellige aktiviteter vil jeg gerne takke Lennart, 
Gert og Christian for deres store indsats og arbejde. De har alle bidraget med fantastisk reseach, 
godt indblik, historisk viden og særdeles aktiv deltagelse. 



Medlemssituationen af Lars Gudbergsen 
 
FSNR har 44 medlemmer der repræsenterer 2604 grundejere. Dette er en fremgang på 1 
grundejerforening i forhold til 2009. 
 
Forretningsudvalget vil da også fortsætte arbejdet for at få nye medlemmer iblandt de andre ca 30 
grundejerforeninger vi har kenskab til i Nykøbing/Rørvig der ikke allerede er medlemmer.  
 
Og vi vil selvfølgelig arbejde ekstra hårdt på at få tidligere FSNR medlemmer tilbage. 
 
Aktiviteter af Lars Gudbergsen 
 
I løbet af 2010 har vi på vegne af fritidshusejerne arbejdet på flere konkrete lokale sager (Udsigt fra 
Høje Sande, Tilladelse til at spille udendørsmusik (Antik Cafeen), Dækning af internet, 
Prisregulering fra vandværk samt Lokalplan for Rørvigvej 224.  
 
Igennem KSO / SOL arbejder vi desuden løbende med en række andre sager der vedrører hele 
Odsherred. Jeg kan som eksempel nævne ridning i klitter, hastigheds- og anden skiltning, 
beredskab, kommunens samarbejde med politiet, renhold og toiletter på strande.  
 
Vi får desuden løbende opdatering på kommunens forskellige tiltag der er relevante for 
sommerhusejere. 
 
Alle referater fra møder og råd er løbende tilgængelige på www.fsnr.dk .  
 
Næste  SOL møde finder sted imorgen (20. juni) og kommunens stor-møde i Vig for alle grundejere 
i finder sted 13. august. 
 
Endelig arbejder vi på 2 meget store sager som Lennart Berendt vil fortælle om 
 
Afvanding og kloakering af Lennart Berendt 
 
Afvandingsprojektet er nu kommet i gang igen. 
 
Der har været møder i styregruppen og med Carl Bro, som har fremlagt en tidsplan og budget for 
fase 1, 2 og 3 på i alt 7,5 mill. med bilag over den totale omkostning til geoteknisk/hydrogeologisk 
undersøgelse. 
 
Jeg er blevet bekendt med tidligere korrespondance i sagen som bekræfter, at landkanalen ikke er 
blevet renset og vedligeholdt af hverken Nykøbing - Rørvig kommune, OHK eller Skov- og 
Naturstyrelsen, ligesom der ikke findes nogle faste retningslinier for Landkanalens vedligeholdelse. 
 
Meget tyder derfor på, at det er Nykøbing - Rørvig og OHK’s manglende vedligeholdelse, som er 
skyld i problemerne 
 
Styregruppens nye koordinator har skrevet til OHK den 29.4. for at få bekræftet om OHK fortsat er 
besluttet på at gennemføre kloakeringen i hvert fald for det område, hvor styregruppen arbejder med 
afvandingsprojektet ved Hov Vig. 



Den 10. maj svarer Rasmus Kruse Andersen, at der ligger for nærværende ingen konkrete planer for 
kloakering af området ved Hov Vig. 
 
Den 11. maj skriver Rasmus Kruse Andersen til OF: 
 

• at i henhold til tillæg 1 til spildevandsplanerne skal 213 ejendomme kloakeres i 2014 

• at OHK afventer en VVM anmeldelse fra styregruppens rådgiver, men 

• at det antages allerede nu, at der ikke kan tillades yderligere afvanding så længe området 
ikke er kloakeret 

• at kloakeringen dermed synes at være betinget af et afvandingsprojekt, og  

• at et afvandingsprojekt ikke kan tillades, så længe der ikke er kloakeret 

• at forinden kommunen kan agere i forhold til styregruppens forventninger om kloakering og 
afvanding, skal der adspørges, hvorledes OF stiller sig overfor kloakering af 
sommerhusområdet nord for Hov vig. 

Det er i direkte modstrid med tidligere udtalelser i styregruppen fra OHK’s side og de oplysninger 
undertegnede har fået på møder med OF, som hele tiden har kædet afvandingen sammen med 
kloakeringen og ønsket at fremskynde denne fra 2035 til 2014- 2017 
 
Der skulle være møde med OF om økonomien i projektet for bl.a. at få OF til at betale for de 
geologiske undersøgelser mv. 
 
Der vil kunne spares nogle penge ved at foretage afvanding og kloakering samtidig, da mange af 
undersøgelserne er ens. 
 
Nu er det svært at vide, hvor sagen står. FSNR vil fortsætte arbejdet omkring afvanding i 
Styregruppen. 
 
I forbindelse med FSNR’s indsigelse mod kloakering og klage til Statsforvaltningen af andre end 
miljømæssige årsager er styregruppen blevet bekendt med, at OHK har svaret Statsforvaltningen 
den 31.1.d.å. 
 
Svaret er dog noget af en undvigemanøvre, da de beskriver at der klages over OHK’s  
spildevandsplan incl. Tillæg 1, 3 og 5 for kloakering i Nykøbing - Rørvig området, som bruges til 
kloakering af miljømæssige årsager, hvilket vi netop ikke har gjort indsigelse imod. 
 
OHK skriver også, at sommerhusområder ikke har nogen sær ret til at forurene, og at 
sommerhusejerne ikke er undtaget fra miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, hvilket vi heller aldrig 
har skrevet eller hævdet. 
 
OHK hævder også i svaret jf. afgørelse i Naturklagenævnet, at kloakprojekter ikke er omfattet af 
VVM kravene i dansk lovgivning, hvilket vore eksperter og vi er lodret uenige i. 
 



Svaret synes, at være en flugt fra virkeligheden, fordi OHK har meget svært ved at forklare, at alle 
sommerhuse skal kloakeres uden lovhjemmel, uanset om de har miljømæssige problemer med 
forurening af åer, grøfter og hav pga. forurening af fosfor, kvælstof og ammoniak, som alle er enige 
om kommer fra landmændene. 
 
Endelig har Miljøministeriet sammen med danske kloakmestre i en tilsvarende sag ved Ringkøbing 
konkluderet, at der hverken er lovhjemmel eller behov for kloakering, da de gamle nedslidte og 
hullede septictanke skal udskiftes til moderne 3 kammertanke. 
 
FSNR vil drøfte OHKs svar med FL og anmode FL om at drøfte med ministeriet om svaret fra 
OHK er fyldestgørende. 
 
Andre punkter af Forretningsudvalget 
 
Workshop afholdt vedr. kollektiv trafik i Odsherred kommune med deltagelse af Lennart Berendt 
og øvrige deltagere: Busselskaber, taxaselskaber, kommunen, ministeriet, erhvervsrådet. Punkter 
der blev præsenteret var ønske om direkte tog fra København til Nykøbing Sjælland, gl Rute 21 til 
stillevej og cykelsti og flere cykelstier, Cykler med i tog og bus som i København samt bedre 
koordinering mellem færge og tog med busser. 
 
På seneste SOL møde er vi blevet informeret om ansøgningen fra OHK som Frikommune og 
derunder også en mulig turist afgift for sommerhusejere. Denne afgift er endnu ikke godkendt og 
FL såvel som KSO har skrevet indsigelse til inderigsministeren 
 
Indbrud: Forventet ny rekord i 2011 noteret. FSNR vil opfordre til at punktet medtages af politiet på 
grundejermødet i august. 
 
Ny postlov:  1/1 2012 med virkning for sommerhuse af nyere udstykning. Mulig konsekvens drøftes 
med FL. 
 
2 døde på sommerhusveje i 2011 i Nykøbing/Rørvig blev kommenteret. FSNR vil diskutere 
mulighed for etablering af sæson reguleret hastighedsbegrænsninger på Rørvigvej samt opfordre til 
etablering af cykkelsti mod Skansehage (biler kører fra lys til mørke pga beplantning). 
 
Skansehage strand og Handicap badebro: Badebroen er ikke blevet ordentligt re-etableret i flere år. 
FSNR vil bringe dette punkt op på næste SOL møde. 
 
Beskærring + Rødder/Revner på offentlig vej: FSNR vil igen opfordre kommunen til at opfylde 
deres tilsynspligt på SOL mødet imorgen d. 20/6. 
 
Lokalplan fra 1982 – Flere medlemmer har bemærket en udvikling omkring grunde og beplantning 
med parcelhus tendenser også i forbindelse med opsætning af hegn: FSNR blev opfordret til at lave 
forslag til lokal plan 
 
Rørvig Forenings Råd (RFR): Det blev bekræftet at vi stadig er aktivt medlem af RFR og har fulgt 
debatten omkring lokalplan for havnen. Forretningsudvalgtet føler dog ikke at den nuværende plan 
vil være til ugunst for sommerhusejere men blot bidrage til at der fortsat vil være et aktivt liv i 
havnen. 



Ovenstående punkter blev diskuteret og uddybende spørgsmål blev besvaret. Beretningen blev taget 
til efterretning af Repræsentantskabet. 

 
4. Forelæggelse af Regnskab for 2010 til godkendelse og decharge (se www.fsnr.dk under 

”Meddelelser 2011”): Regnskab forlagt af kasserer og godkendt til decharge 
 
5. Vedtægtsændringer – Ingen 

 
6. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer – Ingen forslag modtaget 
 
7. Fastsættelse af kontingent for 2012.  

 
Budget for 2012 blev udleveret og gennemgået (se www.fsnr.dk under ”Meddelelser 2011”). 
Budget og forslag til kontingent blev fremlagt udfra et overordnet ønske om at få løst problemet 
omkring det nuværende delvise FSNR medlemskab af Fritidshusejernes Landsforening (FL). 
 
Pr nuværende er 55% af FSNR medlemmer også medlemmer af FL. Det blev oplyst at det er 
vedtaget på sidste HB møde i FL at der på FLs generalforsamling i august fremsættes forslag 
om nedsat kontingent for sammenslutninger. På denne baggrund fremsattes forslag om 
kontingent som følger: 

 
Alternativ 1 – FSNR Kontingent fastsættes til kr21 pr grundejer. (Under forudsætning af at FL 
vedtager et kontingent for sammenslutning på kr11). Dette kontingent dækker derefter fuldt 
FSNR medlemsskab af FL for alle FSNR medlemmer. 
 
Alternativ 2 – FSNR kontingent fastholdes på kr13,- (Under forudsætning af at FL ikke 
vedtager et kontingent for sammenslutning på kr11). Dette kontingent dækker ikke medlemskab 
af FL og FSNR udtræder derfor af FL. 

 
Nuværende medlemmer af både FSNR og FL vil således under alternativ 1 få samlet 
medlemskab af både FSNR og FL for kr21 mod før kr28 (13+15) og derved en rabat på 25% i 
FL kontingent. 
 
De resterende medlemmer vil opleve en kontingent stigning men vil samtidig opnå en rabat i 
kontingent til FL på 47% (kr8 kontra kr15). 
 
Begge alternativer blev vedtaget af repræsentantskabet således at forretningsudvalget arbejder 
med alternativ 1 og et kontingent til FSNR på kr21 udfra et kontingent i FL for 
sammenslutninger på kr11. 
 
Vedtages et reduceret kontingent på kr11 for sammenslutninger ikke på FLs generalforsamling i 
august fastholdes kontingent jvf alternativ 2 til kr13 og FSNR udtræder af FL. 



 
8. Valg til forretningsudvalg: 
 
Kasserer: Lennart Berendt – Genvalgt for 2 år 
FU medlem: Gert Leif Gylvig – Genvalgt for 2 år 
Suppleant 2: Bodil Hesselbo – Valgt for 1 år 
 
Forretningsudvalget består iøvrigt af: 
 
Formand: Lars Gudbergsen – På valg i 2012 
Næstformand: Christain Hansen – På valg i 2012 
FU medlem: Kurt Christainsen (orlov) – På valg i 2012 
Suppleant 1: Steen Bakhøj – På valg i 2012 
 
9. Valg til revision: 
 
Revisor 1: Torben Kann – Valgt for 1 år 
Revisor 2: Steen Endersen – Genvalgt for 2 år 

 
10. Eventuelt 
 
Forslag om afholdelse af Repræsentantskabsmøde i januar/februar samt afholdelse i KBH 
overvejes. Hvis forslag finder accept kræves der vedtægtsændring. FU diskuterer inden årets 
udgang. 


