
 
 

Referat af KSO møde den 30. maj 2012 k. 18.00 hos Peter Post i Albertslund. 
 
 
Til stede var:  Peter Post Hansen, Kirsten Laage-Petersen, Hanna Holt Hansen, Lennart Berendt, 
Ole Aktor Nielsen samt Hans Glendrup 
 
Der forelå afbud fra Fritz og Doris.  Lars var åbenbart blevet forhindret. 
 
1 . Godkendelse af dagsorden. 
 
 Godkendt med et yderligere punkt: Hov Vig. 
 
 
2. Endelig godkendelse af referat af KSO- mødet den 13. marts 2012 
 
Godkendt. HG nævnte, at det aftalte nyhedsbrev var skrevet og udsendt. 
  
 
3. SOL-referatet af mødet 29. marts 2012 
 
  Vi spørger til formuleringen i referatet omkring kommunens muligheder for at stoppe 
evt. nye forsøg på at opnå gravetilladelse i Jyderup Skov. 
 
 
4.   Frikommuneforsøg. 
 
  Det blev med tilfredshed konstateret, at kommunen havde fået regeringens afslag på 
at kunne opkræve 800 kr. over 4 år hos sommerhusejerne. 
  
5. Jyderup Skov-sagen 
 
 Ingen særlige bemærkninger. - jf. dog ovenstående. 
 
6.  KSO's henvendelse til miljøministeren  om brugerindflydelse. 
 
Ministerens svar blev runddelt.  Hun forholder sig ikke til vort ønske om nye politiske initiativer , 
men repeterer blot reglerne som de er i dag..  Det er nærliggende at vi skriver til kommunen i god 
tid før næste kommunalvalg for at opnå repræsentation i bestyrelsen for OF. 
 
 
7.  Betaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne – jf. oplysningerne i 
mødeindkaldelsen 
 
Bestyrelsen havde en ganske omfattende drøftelse af dette punkt – og om de erfaringer, der var gjort 
– også i de tidligere kommuner. De foreliggende oplysninger tydede på, at kommunen har 
muligheder for – under visse omstændigheder - at undlade at kræve gebyrer, hvis det kan 
dokumenteres, at der er tale om, at vognmanden transporterer grenaffald fra private grundejere. Vi 
vil spørge til sagen på SOL-mødet. 
 
8.   Mødet med SEAS-NVE 



 
Deltagerne i mødet fortsalte om deres indtryk af mødet.  KSO kunne konstatere, at der  endnu ikke 
var kommet de skriftlige svar, som var lovet. Det blev også konstateret, at Nordvestnyt for nylig 
havde oplyst et overskud på godt 300 mio. kr. i selskabet.  Det var nærliggende, at KSO søgte at 
opstille en kandidat til repræsentantskabet ved valget om et årstid – og så køre en vis kampagne for 
vedkommende. 
 
(efterfølgende kan oplyses, at svaret er kommet) 
 
 
9.  Hov Vig 
 
 Lennart  orienterede om det seneste forløb, som havde været ganske gunstig,   
 idet der havde været møde i styregruppen, hvor der med assistance fra Gront   
 Miljø  (Ingeniørfirmaet Carl Bro) var blevet lagt en realistisk plan for hele   
 forløbet. Der var tale om to trin –  det første for 211 grunde i 2013 og derefter   
 2.279 grunde i 2014.  Der skulle etableres et pumpelaug, og prisen for hver   
 grund ville formentlig komme til at ligge på 3 – 5.000 kr. 
 
 
10.   Emner til SOL-mødet. 
 
   Hans ville samle sammen og sende en liste til Frandsen senest kommende 
   søndag aften. 
 
   Forløbigt var der: 
 
   Status for frikommuneforsøget. 
 
   Betaling på genbrugsstationen 
 
   En problemstilling om diger m.v.  Kirsten sender konkret formulering til Hans 
 
   Hvorfor har politiet ikke fulgt op på sidste møde m.h.t. pjece m.v. ? 
 
   For at private ejere kan få oplysning om vandløb i deres område – herunder 
   om tilkastede grøfter, skal der til firmaet Orbicon betales 800 kr.  pr. sag  
   (hvad  det så er ?). Finder kommunen det rimeligt ? 
 
   Er den bebudede folder om registrering af vandløb færdig ? 
 
11.   Evt. 
 
   Næste KSO-møde blev aftalt til fredag den 10. august 2012 kl. 14.00 hos  
   Hans på Bøgevej 7, 4550 Asnæs  (Ved Høve Strand).  Det er dagen før Vig-
   mødet. Kirsten kunne ikke deltage. 
 
   Referent HG  
 


