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Deltagere: Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn (Bjarne Østrup/Henrik Larsen), Fritidshusejernes 

Sammenslutning i Nykøbing/Rørvig (Lars Gudbergsen), Rørvig Bådelaug (Merete Holm), Rørvig 

Fuglestation (Lasse Braae), Rørvig Handels og Håndværkerforening (Ole Lentz Hansen), Rørvig 

Hjertestarterforening (Marianne Poulsen), Rørvig Idrætsforening (Paw Andersen), Rørvig 

Jagtforening (fuldmagt til Paw Andersen), Rørvig Kajakklub (Alex Andersen/ Merja Aarnio), 

Rørvig Landliggerforening (Bjarne Bach), Rørvig Naturfredningsforening (Troels Brandt), Rørvig 

Sejlklub (Otto Graham), Sognegårdens Venner (Marianne Ek).  

 

1. Valg af dirigent   

Henrik Larsen blev valgt til at lede mødet. 

 

2. Orientering og opfølgning på tidligere udtalelser 

Otto Graham henviste til sin beretning på generalforsamlingen. Troels Brandt fortalte om 

Flyndersø, hvor Odsherred Kommune og Rørvig Naturfredningsforening havde fået kendt 

Kystdirektoratets blokerende afgørelse ugyldig. Desuden orienterede Troels Brandt om, at 

Naturstyrelsen udbedrer stierne og fjerner trætoppene i Sandflugtsplantagen.  

  

3. Kommunens havneplaner og medlemmernes ønsker herom 

Otto Graham orienterede om færgen, som kommer til september, og færgelejet (kort redegørelse 

vedhæftes). Desuden orienterede Otto Graham om kommunens ønsker om at etablere kulturhavn, 

og de møder med implicerede foreninger, som har fundet sted. Der vil nu blive interviewet turister 

og afholdt en høringsrunde i sommer. Det blev fra sommerhusejernes foreninger præciseret, at 

havnens helt store turistattraktion er krabbefiskeriet, som under ingen omstændigheder må lide 

skade. 

 

4. Eventuelle velkomstpakker til nye fastboende og sommerhusejere 

Der var enighed om, at velkomstorientering i en eller anden form er nødvendig, men at der ikke er 

nogen oplagt praktisk metode. Forretningsudvalget skal arbejde videre på en kombination af 

orientering via ejendomsmæglerne, kommunens hjemmeside og foreningernes hjemmesider. De 

enkelte foreninger hindres ikke i at arbejde med udsendelse af introduktionspakke. 

 

5. Anvendelse af plakatoverskud 

Enighed om udsigtsbænk og naturgenopretning på et mindre afsnit af Højsandet, i et 

samarbejdsprojekt baseret på midler fra Grønne Partnerskaber eller LAG. Max. 25.000 kr.. 

Forretningsudvalget går i gang med sonderinger og forslag herom. 

Enighed om tilskud til aktivitet i havneprojektet, som dog må afvente kommunens planer. 

Andre forslag var Sansehaven og hjertestarterorientering, som dog henvistes til andre løsninger. 

 

6. Rådets fremtidige opgaver 

Der var enighed om at igangsætte et Rørvig 2020-projekt. Referatet vedhæftes det gamle Rørvig 

2012 som inspiration til tilføjelser. De enkelte foreninger indsender tilføjelser til 

forretningsudvalgets sekretær, som samler i et udkast til behandling på næste rådsmøde.  
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7. Eventuelt 

Følgende forhold blev drøftet – delvis med relation til det foregående punkt: 

Lokalplaner i sommerhusområder 

Adgang til og udsigt fra Brantebjerg. 

Lokalsamfundets problemer (Bopælspligt, børnefamilier, kiosk/benzin etc.) 

Lodsoldermandsgården. 

Plankeværker. 

Støtte til Bevaringsforeningens brev til M&K-udvalgsformanden, som dog kræver, at brevet 

fremsendes til medlemmerne, og at man giver den nye tekniske chef en chance for at få tingene sat i 

værk. Det omhandler bl.a. planlægning for grønne områder og pladsen ved kroen. 

 

 

Otto Graham  Troels Brandt  

Formand  Referent   


