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1. Medlemsforhold 

Der er ikke i det forløbne år sket nogen ændringer i medlemsskaren. Vi har 14 foreninger 
som medlemmer af rådet. 
På forrige generalforsamling blev det besluttet at indsamle oplysninger om de enkelte  
foreningers medlemstal. På basis af indrapporteringerne har vi optalt, at RFR repræsenterer godt 
6.000 personer. (Dobbelt medlemsskab kan forekomme). 

 
       .2.   Forretningsudvalget 
              Arbejdet har været koncentreret omkring Lokalplan 2010-36. 
              Lokalplanudkastet og de indkomne kommentarer gav anledning til stor debat i det politiske liv. 
              Behandlingen i Miljø-& Klimaudvalget efterfulgt af behandling i Økonomiudvalget afslørede stor 
              politisk uenighed partierne imellem og internt i partierne.  
              En stor del af uenigheden handlede om ”Lodsoldermandsgården” og byggeri i.f.m. hermed.  
              RFR bearbejdede derfor Byrådsmedlemmerne efter bedste evne, og det var derfor en stor    
              fornøjelse da Byrådet i Oktober 2011 godkendte den nye lokalplan, især da stort set alle RFRs   
              indvendinger var includeret i planen. 
              Der er heller ingen tvivl om, at den underskriftsindsamling som Naturfredningsforeningen og     
              Bevaringsforeningen iværksatte har gjort et væsentligt indtryk på de kommunale politikere. 
 
              Bemærk – at lokalplanen nu hedder nr. 2011-36 grundet vedtagelsesåret. 
 

3. Ny planchef    
Pr. 1.maj 2011 fik kommunen ny planchef – Arkitekt Poul Hvidberg-Hansen. Poul blev hermed 
kastet ind i arbejdet med lokalplanen.  
Forretningsudvalget følte derfor det var en god idé at tage et møde med Poul H-H for at informere  
om RFR, og eftersom vi tidligere var blevet lovet et møde inden de endelige politiske forhandlinger. 
Da hvidbogen om lokalplanen stadig var fortrolig, handlede mødet mest om RFRs synspunkter, men  
flere emner blev berørt – manglende lokalplaner i sommerhusområderne, færgelejet, 
helårsturisme og orientering til nye husejere om lokalplaner og pleje af områderne. 
Poul kunne dog fortælle at der ville blive udsendt partshøringer til flere grundejere, som skulle 
afklares inden den videre behandling kunne ske. 
Orientering om mødet er udsendt til medlemmerne den 20/8-2011. 

 
4. Ny centerchef 

Kommunens fagcenter for: Natur, Miljø & Trafik har fået ny chef : Kirsten Agerholm Gyalokay. 
Den 19/3 – 2011 havde forretningsudvalget fornøjelsen at hilse på Kirsten og informere om RFR. 
Kirsten indledende opgave har været at møde medarbejderne og sætte sig ind i tingene. Det var 
derfor begrænset hvad hun kunne informere om på dette tidspunkt, men vi har forhåbninger om 
at få et godt samarbejde med dette vigtige fagcenter.  
Vi benyttede lejligheden til at efterlyse følgende: 
¤ Plan for implementering af den nye lokalplan 
¤ Rørvigs ”grønne områder” findes der en plan herfor? 
¤ Veje og vedligeholdelse af disse 
¤ Toiletbygning ved Cirkuspladsen  
¤ Grenpladsen 
¤ Problemerne ved Flyndersø   
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Det skal bemærkes at en af vore medlemsforeninger – Bevaringsforeningen havde sendt en 
mail få dage før mødet vedr. ”skramferringen” af anlægget ved Cirkuspladsen m.m. 
Centerchefen havde dog ikke haft lejlighed til at læse denne og undersøge sagen nærmere, men 
vi har da tænkt os at forfølge sagen. Mailen blev også tilsendt formanden for Miljø- & 
Klimaudvalget Annelis Stamm. Vi afventer svar!  

 
5. Statoil i Rørvig 

Som bekendt er stationen med tilhørende værksted og butik lukket p.g.a. konkurs. 
F-U tog derfor kontakt til Statoil Fuel & Retail A/S med et beskedent håb om, at Statoil under en 
eller anden form kunne opretholde servicen med benzin etc., hvilket er et stort plus for byen og 
havnen. 
Vi har fået et pænt svar om, at de desværre ikke kan gøre noget, da der er tale om en ”forhandler” 
Station, hvor Statoil ikke kan råde over hverken butik eller forplads. Man arbejder på en løsning 
for området. Den opmærksomme har sikkert allerede set, at en Statoil station er på vej i Nykøbing. 

 
6. Rørvig plakat 2010 

Som aftalt på seneste generalforsamling fortsatte salget af plakaterne i 2011. Resultatet er 
et salg på yderligere 281 stk. således at der totalt er solgt små 900 stk. 
Vi har således ca. 100 stk. til salg, som foreningerne har til rådighed.  
Som det vil fremgå af regnskabet har vi nu et pænt beløb til rådighed. Hvad pengene skal bruges til 
skal vi drøfte på det efterfølgende ”Rådsmøde”. 

 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til mine kolleger i Forretningsudvalget, for godt samarbejde 
og en ihærdig indsats i den forløbne periode.  
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