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1. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78925 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Borgmester Thomas Adelskov deltog i mødet. 
KSO ønsker tilføjet to spørgsmål til punkt 7, nemlig en drøftelse af vinterens og 
forårets udbredte oversvømmelser i visse sommerhusområder samt en orientering 
om beredskabet efter nedlæggelsen af Vig brandstation og de deraf følgende be-
sparelser. 
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2. Godkendelse af referat fra møde den 16. december 2010 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78940 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Referatet fra mødet den 23. september 2010 godkendt. 
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3. Nyt fra Miljø- og Klimaudvalget 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78947 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Fast punkt på dagsordenen.      
 
Sagsfremstilling 
Formanden orienterer      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Formanden omtalte følgende 3 punker fra udvalgets arbejde: 
 

1. Udvalget har afstemt forventningerne til vedligeholdelsen på det grønne 
område med Trafik og Anlæg.  
Omprioritering af rengøring og åbningstider for toiletterne på strandene. De 
vil fremover være åbne i både påske- og efterårsferierne. Til gengæld ind-
skrænkes åbningstiderne i vinterperioden i byerne. 

2. For så vidt angår det grønne område er det udvalgets håb, at der kan opnås 
et noget højere niveau end i 2010, hvor indsatsen var præget af en meget 
stor overarbejdspukkel fra vintervedligeholdelse. 
Der prioriteres renholdelse og slåning ved indkørslerne til byerne medens 
blomsterbede og lignende vil komme i anden række. 

3. Strandrensning vil som for tidligere år blive koncentreret om de populære 
offentlige strande. 

 
Koordinationsudvalget erklærede sig tilfreds med prioriteringen og bemærkede i 
den forbindelse, at man med glæde havde noteret sig, at borgmesteren i en avisar-
tikel havde konstateret, at turisme betaler sig. 
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4. Skorstensfejning i sommerhuse 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78950 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har ønsket en redegørelse for reglerne vedrørende skorstensfej-
ning.      
 
Sagsfremstilling 
Ejendom og Byggeri har udarbejdet et notat, hvoraf reglerne i loven, der vedrører ejen-
dommenes ejere fremgår.      
 
      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      
 
 
 
Bilag 

306-2010-272074 Notat til SOL om skorstensfejning 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Koordinationsudvalget udtrykte håb om, at skorstensfejerne ikke holder sommerfe-
rie, da det ofte kan være lidt vanskeligt at få indpasset tilstedeværelse for som-
merhusejerne de dage, hvor skorstensfejeren kommer uden for ferieperioderne. 
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5. Ridning på strandene og på stier m.v. 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78957 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
På sidste møde blev det besluttet, at Natur og Miljø skulle rette henvendelse til kom-
munens kendte rideskoler om at indskærpe reglerne for ridning i sommerhusområder og 
på strandene.      
 
Sagsfremstilling 
Vedlagt fremsendes kopi af det brev, som kommunen den 3. november 2010 sendte til 
de tre kendte rideforeninger i kommunen. Der vedlægges også kopi af en plakat, som 
blev medsendt, og som i øvrigt vil blive opsat på de officielle opslagstavler ved strande-
ne.      
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      
 
 
Bilag 

306-2010-224930 Brev til rideskoler m.fl. 

306-2010-243369 Færdig plakat om Regler for ridning.pdf 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Det blev drøftet, om formuleringen af prk. 3.2. er i modstrid med pkt. 2. 
 
Natur og Miljø ser på spørgsmålet. 
 
Sol havde herefter en generel drøftelse af skismaet mellem ridende og gående tra-
fik i sommerhusområder og offentlige arealer generelt. 
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6. Kloakering - orientering fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-78964 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget ønsker at give en kort orientering om projektets status og ny lov-
givning om brugergruppers repræsentation i vandselskabers bestyrelser.      
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen taget til efterretning.      
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Formanden for Koordinationsudvalget gave en orientering fra arbejdet i koordina-
tionsudvalget.  
Koordinationsudvalget noterer, at priserne er steget 16-20%, hvilket må anses for 
for meget. 
 
Koordinationsudvalget har protesteret imod, at fristen for at tilslutte sig kloak-
nettet (arbejdet på egen grund) er nedsat fra 1 til ½ år. Det er meget uheldigt, at 
man har lovet én ting, og så med et pennestrøg ændrer vilkårene. 
 
Tilslutningsafgiften har hidtil kunnet afdrages over 12 måneder efter ansøgning. 
Odsherred Forsyning A/S undersøger muligheder for at der kan etableres en længe-
re afdragsordning. 
 
Koordinationsudvalget ønsker fortsat at blive repræsenteret i Odsherred Forsy-
nings bestyrelse. En bekendtgørelse fra ministeriet om brugerindflydelse i offentli-
ge selskabers bestyrelser er blevet trukket tilbage efter protester fra KL og andre, 
der anser den foreslåede ordning for meget bureaukratisk.  
 
SOLs formand orienterede om processen i Odsherred Kommune. Denne er nu sat i 
bero og afventer de nye retningslinjer inden man går videre. 
 
Det blev herefter drøftet, hvorvidt selskaber selv kan vælge at lade brugerne re-
præsentere i bestyrelsen, hvilket Koordinationsudvalget anser for meget rimeligt. 
 
Til sidst spurgte Koordinationsudvalget om tidsplanen for opførelse af det nye 
rensningsanlæg ved Tengslemark vil holde, da Højby rensningsanlæg ikke vil have 
kapacitet til de mange nye kloakker. Svaret var, at tidsplanen ser ud til at holde. 
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Orienteringen blev herefter taget til efterretning. 
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7. Spørgsmål og kommentarer fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-79013 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt nogle spørgsmål, som forsøges besvaret nedenfor 
 
Sagsfremstilling 
 
Lovforslag L 48 om ændring af lov om private fællesveje- Transportministeriet. 
Odsherred Kommune har så vidt ses ikke – modsat enkelte andre kommuner – indsendt 
høringssvar til transportministeriet. KSO ønsker over for SOL at redegøre for de proble-
mer, som vi synes kan blive resultatet af en vedtagelse af lovforslaget – særligt omkring 
overflytningen af alle sommerhusveje fra ”landreglerne” og til ”byreglerne”. Forslaget 
indebærer, at kommunerne uden videre kan beslutte, at sommerhusgrundejerne skal 
gennemføre f.eks. snerydning og opsætte belysning på de private fællesveje, hvor 
kommunen skønner det hensigtsmæssigt. 

 
KSO har sendt et brev til folketingets transportudvalg om vore synspunkter.  
 
Desuden ønsker vi at spørge om der er planer i Odsherred om at overføre offentlige veje 
til private fællesveje. Vi kan konstatere, at Holbæk Byråd - jf. artikel i HAV den 10. no-
vember 2010 - vil fastholde et forslag om at privatisere i alt 134 km. offentlige veje. 
Det er dog uklart, hvor mange sommerhusveje, det drejer sig om. 
 
Svar:  
Der vil ved lovforslagets evt. vedtagelse ikke ske ændringer for sommerhusvejene i 
Odsherred Kommune, idet disse allerede jfr.privatvejslovens afsnit III administreres ef-
ter byvejsreglerne. Dette er sket i henhold til kundgørelser udstedt i de tre gamle 
kommuner (Nykøbing-Rørvig 25.11.1981, Dragsholm 12.09.1989 og Trundholm 
09.11.1978). 
For så vidt angår snerydning er sommerhusvejene i dag fritaget for generel snerydning 
jfr. punkt 3.1.5. i Regulativ for vintervedligeholdelse i Odsherred Kommune. Se link: 
http://www.odsherred.dk/page226.aspx 
 
Endelig kan det oplyses, at der ikke p.t. er planer om at overføre offentlige veje til 
privat regi. Da langt den overvejende del af sommerhusvejene allerede er private fæl-
lesveje vil en eventuel senere beslutning om noget sådant efter fagcentrets vurdering 
under alle omstændigheder kun kunne berøre sommerhusejerne i yderst begrænset om-
fang. 
 
KSO ønsker gerne oplysninger om status for de planer, som har været fremme om en 
cykelsti langs Ravnsbjergvej. 
 
Svar: 

http://www.odsherred.dk/page226.aspx
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Som tidligere drøftet i SOL foreligger der en færdig plan for etablering af en cykelsti 
langs Ravnsbjergvej. Denne og andre færdige cykelstiprojekter indgår i en prioritering, 
som drøftes i Miljø- og Klimaudvalget. Sagen har været på dagsordenen til Miljø- og 
Klimaudvalgets møde den 7. december 2010. Der vil blive givet en nærmere orientering 
om udvalgets overvejelser på mødet. 
 
Nedlæggelse af aktiveringsprojekt Højbygård 
Det fremgår af lokalpressen, at det kommunale aktiveringsprojekt Højbygaard forment-
lig vil blive lukket på grund af en markant nedskæring i det statslige tilskud. Det frem-
går tillige, at rensning af strandene (al rensning?) hidtil er udført via dette aktiverings-
projekt. 
 
Er der risiko for, at strandene fremover ikke vil blive renset ? 
 
Svar: 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 
 
Skadeklinikken i Nykøbing.  
Det fremgår af lokalpressen, at Regionsrådet har besluttet at lukke skadeklinikken i vin-
terhalvåret.  Det fremgår tillige, at regionsmedlem Carsten Adelskov (bosat i Odsherred) 
mener, at når akutbilen kan køre hele døgnet, så er borgere og besøgende bedre stillet 
end tidligere. Sagen har givet anledning til en vis bekymring blandt sommerhusejerne – 
og selvsagt især blandt de ganske mange, som bebor sommerhuset i kortere eller længe-
re perioder om vinteren. 
 
Har kommunen en holdning i denne sag og har kommunen gjort synspunkter gældende 
over for Regionsrådet ? 
 
Svar: 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 
 
Kommunens svartider. 
KSO modtager fortsat eksempler fra grundejere, som ikke får svar inden for de tidster-
miner, som kommunen har angivet. Der synes fortsat at være en betydelig difference 
mellem kommunens målsætninger og de svartider, der reelt er gældende, hvilket måske 
burde fremgå af kommunens udmeldinger? 
 
Svar: 
Det er fortsat kommunens officielle politik, at alle skriftlige henvendelser til admini-
strationen skal have en kvittering inden 8 dage fra modtagelsen med en angivelse af 
forventet sagsbehandlingstid, såfremt henvendelsen ikke kan besvares med det samme. 
Der er ikke p.t. overvejelser om at ændre denne praksis, og det kan kun beklages, hvis 
den ikke efterleves i alle tilfælde. 
 
Evt. info til sagesløse grundejere, som ikke får tømt deres affald. 
Der er sommerhusejere, som ikke har fået tømt affald i over 6 uger (fra jul til medio fe-
bruar) og de retter herefter henvendelse til vognmanden, der oplyser, at man ikke kan 
komme frem til de pågældende grunde p.g.a., at træerne ved vejen (et stykke fra de 
pågældende grundejere) ikke er beskåret. 
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Bør det ikke være således at: 

 Vognmanden kontakter kommunen om de tilfælde, hvor man ikke kan køre 
ind ? 

 Vognmanden lægger en seddel til de ejendomme, som man ikke kan tømme 
 
Svar: 
Hvis vognmanden ikke kan komme frem på grund af sne og is, meddeler han dette til 
kommunens affaldskontor via det elektroniske system. Der lægges i denne forbindelse 
ikke seddel til de berørte ejendomme (vognmanden kan jo ikke komme derhen). Der 
forsøges så på ny tømning de næste gange. 
Hvis ejendommens ejer ikke får tømt, har han så længe vejret er årsagen til den mang-
lende tømning mulighed for at aflevere dagrenovationen på genbrugsstationerne, hvil-
ket ellers ikke længere er tilladt. Alternativt tager skraldemanden alt affaldet med, 
når han igen kan tømme. 
 
Hvis vognmanden ikke kan komme frem på grund af manglende beskæring, lægger han 
indledningsvis en seddel hos ejeren. Der forsøges igen næste gang, og hvis det fortsat 
ikke kan lade sig gøre at komme frem, meldes dette til kommunen, der så kontakter 
ejeren. Meldeproceduren er under løbende forbedring i dialog med operatøren. 
I det omfang, der er personaleressourcer hertil, forsøger vi at få foretaget beskærin-
gen ved telefonisk at henvende os til lodsejerne, men hvis dette ikke virker, går den 
ret langsommelige påbudsprocedure i gang, der kan ende med, at kommunen foretager 
beskæringen for ejers regning. 
 
Vejskilte 
Det kan erfaringsmæssigt ikke undgås, at skilte i sommerhusområderne beskadiges eller 
helt ødelægges. Der kan også være tale om skilte ud mod offentlig vej. Hvad er proce-
duren for at udbedre sådanne skader ? – og hvad er reglerne for betaling af udgifterne ? 
 
Svar: 
For så vidt angår vejnavneskilte ud til offentlig vej, kan skader på disse anmeldes til 
Trafik og Anlæg (evt. via kommunens hjemmeside: ”Giv og et praj”). Ud fra en konkret 
vurdering vil vi derefter udskifte skiltene for kommunens regning. 
 
Skilte på de private fællesveje kan man anmode kommunen om at udskifte, det bliver 
da på grundejerforeningens regning. Trafik og Anlæg oplyser at prisen for f.eks. et vej-
navneskilt p.t. ligger på 2.000 kr.alt inklusive. 
 
Brevkasseanlæg 
I en række tilfælde skal der etableres fælles brevkasseanlæg ved indgangen til et områ-
de med et antal sommerhuse. Hvorledes vil myndighederne sikre, at der er rådighed 
over det nødvendige grundstykke ? 
 
Svar: 
Det er under alle omstændigheder den enkelte grundejers ansvar at få opsat sin post-
kasse i henhold til postlovens bestemmelser.For så vidt angår udstykninger efter1. ja-
nuar 1973 er det nødvendigt, at der et fællesareal til rådighed, såfremt der ønskes op-
rettet et fælles brevkasseanlæg. 
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Har kommunen en offentlig tilgængelig samlet oversigt over offentlige vandløb? Og 
hvis svaret er nej, ønskes en tilkendegivelse om der vil blive udarbejdet en sådan 
oversigt. 
Svar: 
På kommunens hjemmeside under nedenstående link findes et oversigtkort over de of-
fentlige vandløb, der er markeret med turkis farve. Natur og Miljø har endvidere udar-
bejdet vedlagte liste til orientering. http://netkort.odsherred.dk/ Klik på laget ’Natur, 

vandløb og dræn’  

 
 
Storskraldsordning 
KSO ønsker at udtrykke principiel støtte til den nugældende ordning for afhentning af 
storskrald – jf. at vi har noteret, at der hersker en vis politisk uenighed om ordningens 
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse. 
      
 
Bilag 

306-2011-80801 Oversigt over offentlige vandløb 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
 
Lovforslag L 48 om ændring af lov om private fællesveje- Transportministeriet 
Koordinationsudvalget havde været meget interesseret i at få afklaret, om der 
ville ske ændringer i retning af, at fællesvejene skulle overtages af private. 
 
KSO ønsker gerne oplysninger om status for de planer, som har været fremme om en 
cykelsti langs Ravnsbjergvej. 
Formanden oplyste, at der fortsat hersker usikkerhed om, hvor tilslutningen til Ru-
te 21 vil skulle ske. Når dette er fastlagt tages endelig stilling til cykelstien, idet 
behovet for denne afhænger meget af trafikbelastningen når/hvis Rute21 tilslut-
ningen aflaster Ravnsbjergvej. 
DN mener at denne cykelsti under alle omstændigheder er vigtig. 
 
 Nedlæggelse af aktiveringsprojekt Højbygård 
Borgmesteren oplyste, at nye refusionsregler udfordrer kommunen stærkt. Højby-
gård nedlægges ikke, men skal omlægges. Det er endnu ikke afklaret endeligt, 
hvordan, men det vil ske inden så længe. 
 

http://netkort.odsherred.dk/
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Skadeklinikken i Nykøbing.  
Kommunen, d.v.s. borgmesteren, udvalgsformanden (social- og sundhed) og kom-
munaldirektøren, har holdt møde med regionsformanden. Der vil ikke umiddelbart 
ske ændringer, men ordningen med paramedicinere i stedet for uddannet sygeper-
sonale følges tæt og evalueres løbende. Den gode nyhed er, at der nu er 24 timer-
beredskab mod tidligere kun ca. 18 timer i døgnet. 
Lægehelikopterordningen var også blevet drøftet. Det er en meget dyr ordning, 
som nu er blevet forlænget ½ år og delvis betales af Trygfonden. Det var fra Ods-
herred Kommune blevet fremført, at der kan placeres adskillige lægeambulancer 
for samme beløb, men dette er der p.t. ikke særligt gehør for i Regionen. 
 
Kommunens svartider. 
En konkret sag blev nævnt, denne blev overgivet til N og M til nærmere undersø-
gelse.   
 
Evt. info til sagesløse grundejere, som ikke får tømt deres affald 
Fritz Løvschall fremdrog en konkret problemstilling, der dannede udgangspunkt for  
en uddybning af det skriftlige svar. Der arbejdes løbende med at forbedre kommu-
nikationen mellem renovatøren og de afdelinger i Natur og Miljø, der arbejder med 
renovationen. 
 
Vejskilte 
Orienteringen blev taget til efterretning, idet nogle medlemmer af Koordinations-
udvalget dog udtrykte ønske om, at kommunen måske burde erstatte vejskilte, der 
blev ødelagt af f.eks. renovationsbilerne. 
 
Brevkasseanlæg 
Postloven og brevkasser blev drøftet.  
Der kan evt. hentes lidt bredere orientering på linket  
http://www.postdanmark.dk/index.jsp 
 
Har kommunen en offentlig tilgængelig samlet oversigt over offentlige vandløb? Og 
hvis svaret er nej, ønskes en tilkendegivelse om der vil blive udarbejdet en sådan 
oversigt. 
Under dette punkt drøftedes jfr. pkt. 1 endvidere spørgsmålet om oversvømmelser 
i sommerhusområderne, herunder kommunens forpligtelser omkring de offentlige 
vandløb. En Konkret sag blev overgivet til Natur og Miljø. 
 
Det blev i også nævnt, at styregruppen omkring Hov Vig-projektet arbejder videre. 
Der afventes p.t. nyt fra fa. Carl Bro, hvorefter der vil blive afholdt en stormøde 
for alle de implicerede lodsejere. 
 
Koordinationsudvalget opfordrede i øvrigt til, at man i forbindelse med kloakerin-
gen kontaktede grundejerforeningerne, der ofte ligger inde med oplysninger om 
dræn i sommerhusområderne. 
 
Storskraldsordning 
Koordinationsudvalget udtrykte stor tilfredshed med at ordningen fortsætter 
uændret. 

http://www.postdanmark.dk/index.jsp
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Beredskabet. 
Borgmesteren oplyste, som formand for beredskabskommissionen, at alle planer og 
responstider overholdes ved udrykninger fra beredskabet. 
Budgettet bliver overholdt i 2011. Et mindre underskud fra 2010 afvikles i 2011 
bl.a. ved at spare lidt på efteruddannelse og udskydelse af materielindkøb.  
Alle får hjælp, også i 2011. 
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8. Frikommuneforsøg og turistpolitik 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-79309 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har fremsendt nedenstående. 
 
Sagsfremstilling 
Det er oplyst, at kommunen vil ansøge om at blive frikommune. I denne forbindelse er 
der fra politisk side ved flere lejligheder blevet peget på, at man bl.a. vil bruge denne 
frihed til at ”finansiere vores turismeaktiviteter på en ny og anderledes måde.” 
 
KSO er opmærksom på, at der næppe foreligger detaljerede planer for så vidt angår 
dette forsøg, men vi ønsker dog gerne en uddybning af, hvem der forudsættes at skulle 
betale for en styrket turistpolitik i kommunen. 
 
Der vil blive givet en orientering om frikommuneansøgningen på mødet.      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller orienteringen til drøftelse. 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
Borgmesteren orienterede om nogle af de tiltag, der var tænkt iværksat, hvis 
kommunen bliver godkendt som frikommune. 
 

 Ny finansiering af turismen i kommunen:  
Tanker om at opkræve et mindre gebyr pr. overnatning. 
Evt. et fast gebyr pr. fritidshus pr. år (200 kr. blev nævnt) 
Midlerne samles i en pulje, der anvendes til turistrelaterede udgif-
ter/naturpleje m.v. 
 

 Kollektiv bustrafik i kommunen bliver gratis. 

 Udvidet indsats på ungeområdet, hvor 62% af en ungdomsårgang ikke får en 
ungdomsuddannelse. 

 Mulighed for at ældre kan tilkøbe ekstra ydelser/service i kommunalt regi. 
 
Det er et enigt byråd, der står bag ønsket om at ansøge om frikommunestatus. 
 
Koordinationsudvalget stod ret samlet om at ytre utilfredshed med, at sommerhus-
ejerne skulle ”betale for turisterne”, da man i vid udstrækning ikke anser sig selv 
for turister. 
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Sommerhusejerne vil helt generelt anse et evt. gebyr som en ekstra skatteopkræv-
ning på deres sommerhus. 
 
Lars Guldbergsen opfordrede til, at man satsede på ”lavteknologiske” løsninger, 
som f.eks. at holde turistkontoret åbent hele året, måske med en lille neddrosling i 
vinterperioden. Han mente i øvrigt, at de gratis busser er et genialt tiltag og at 
man generelt skal forkæle turisterne (herunder sommerhusejerne). 
 
Hanne Holt Hansen påpegede, at også sommerhusejerne var ramt af den økonomi-
ske krise, og at man derfor skulle passe godt på dem og ikke pålægge yderligere 
byrder. I øvrigt anså hun frikommuneansøgningen for et initiativrigt tiltag. 
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9. Fastsættelse af mødekalender 2011 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-79321 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagens opståen 
SOL skal have fastlagt en møderække for resten af 2011. 
 
Sagsfremstilling 
SOL-møderne har hidtil været afholdt torsdage fra 16.00 – ca. 18.30. 
Hvis denne praksis fortsættes kan Natur og Miljø foreslå følgende mødedage i 2011: 
 
23. juni 2011 
1. september 2011 
15. december 2011      
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at SOL fastsætter sin mødekalender for 2011.      
 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
SOL fastsatte følgen mødedatoer for resten af 2011: 
 
Mandag den 20. juni 2011 
Torsdag den 1. september 2011 
Torsdag den 15. december 2011 
 
Alle dage på Administrationscenter Fårevejle kl. 16.00 – ca. 18.00 
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10. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2011-79341 Initialer: EFR Åbent 

 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 

Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 

Dato: 31. marts 2011 Sted: Administrationscenter Fårevejle, 
Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle 

Fraværende: Finn Hallberg, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Peter Post Hansen 

 
 

 Det blev fra formanden oplyst, at der netop er ansat en Plan- og Udviklings-
chef: Poul Hvidberg-Hansen. 

 På næste møde vil der blive givet en orientering om kommunens Geo-Park 
projekt. 

 Mols-linjens økonomiske problemer blev drøftet, og der blev rejst spørgsmål 
om behovet for den nye Rute21, hvis Mols-linjen nedlægger driften.   Borg-
mesteren mente ikke, at der behøver rejses tvivl om den fortsatte drift, 
men at han i øvrigt skal have et møde med Mols-linjens ledelse inden længe, 
hvor bl.a. også de lidt uigennemskuelige takstsystemer vil blive drøftet. 

 Der blev spurgt til, om man havde arbejdet videre med hjertestarterpro-
blematikken og undersøgt ”Bornholmsmodellen”, som der var spurgt til på 
sidste møde. Dette var ikke tilfældet. 

 Endelig blev der overbragt en hilsen til SOL fra det tidligere medlem Alice 
Sarp. 
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Samlet bilagsliste 

 

306-2010-272074 Notat til SOL om skorstensfejning 

306-2010-224930 Brev til rideskoler m.fl. 

306-2010-243369 Færdig plakat om Regler for ridning.pdf 

306-2011-80801 Oversigt over offentlige vandløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


