
FSNR 
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig  

 

 
 
 
Forretningsudvalgsmøde 2013/2014 – d. 31/8 2013 kl 10:00 
Sted: Klokkelyngvej 6, 4500 Nykøbing 
 
Deltagere: TK / SB / LB / GLG / LG 
 
Referat: 
 
Inden mødet startede oplyste LG at han grundet nyt arbejde desværre må bede om orlov i 1 år fra FSNR 
arbejde. De øvrige medlemmer tog dette ønske til efterretning og besluttede at de vil holde et 
ekstraordinært FU møde 23/9 hvor arbejdsopgaver fordeles således dette ønske kan imødekommes. 
 

1. Medlemsopdatering (LB): 2 nye medlemmer - Soldalen og Østervænget (efter GLG deltagelse i 
generalforsamling). Efter rykkere til 20 medlemmer er der stadig 2 i restance. 2 medlemmer har 
meldt sig ud – Mårbjergengen og Mejsevænget. Status er således at vi har 42 grundejerforeninger 
som medlemmer der repræsenterer 2393 grundejere. 
Handlingsplan (Alle): Alle kendte grundejerforeninger i Nykøbing/Rørvig blev inviteret til 
Repræsentantskabsmøde. Mails og kampagnebreve også sendt ud efter Repræsentantskabsmøde 
med tilbud om FSNR deltagelse i generalforsamlinger  

 
2. Ny Bank Aftale & Administration: Efter krav fra bank oprettes CVR nummer og dokumentation 

indsendes til bank. Kasserer har nu modtaget dankort for FSNRs konto hvilket vil gøre 
administration nemmere 
 

3. Nyhedsbrev 2013 / 2014: Fordeling af opgaver og indhold diskuteres på næste FU møde. 
 

4. Facebook & Hjemmeside: Facebook profil er oprettet og alle opfordres til at gå ind og kigge på 
siden. Facebook ansvarlig skal udnævnes men det gøres på næste møde. Hjemmeside opdateres 
med vedtægter. Alle opfordres til at sende nye billeder så de kan puttes på hjemmesiden. 
Hvervefolder (udarbejdet af GLG) lægges på hjemmeside. 
  

5. Konkrete sager: 
 

- Bestyrelsespost i OF: TK gennemgår krav til kandidater og udsender forslag til FU om hvad 
vi svarer til KSO / Hans Glendrup 

- Bestyrelsesposter i KSO: Behandles på næste FU møde ifm fordeling af opgaver 
- Afvanding Hov Vig & Kloakering: Afventer udfald omkring retssag mod staten. OF holder 

møde 19/9 hvor de vil oplyse om nye planer. LB deltager i dette møde.  
- Højesande: Vi glæder os til at se resultatet af arbejdet planlagt til efterår 2013  
- Aktionsliste: Opdateres til næste FU møde efter ny opgavefordeling 
- Danske Sommerhusudlejere: LG (som medlem af FL) opfordrer til samarbejde   
- Hastighed på Rørvigvej: På trods af flere opfordringer til SOL og til 

Trafiksikkerhedsudvalget er der ikke udsigt til yderligere reduktion af hastighed på 
Rørvigvej. FSNR vil fortsætte via KSO med at opfordre til at der som minimum reguleres 
fra Påsken til og med Efterårsferien samt at der ved istandsættelse/vedligeholdelse af 
Rørvigvej bruges støjdæmpende asfalt.  

- Ny kommuneplan: På sidste SOL møde var der interesse fra alle parter i at få udarbejdet 
lokalplan for sommerhusområder. Dette skulle indeholde krav til campingvogne og 
containere og vi vil også gerne have at det kommer til at indeholde krav til hegn og volde.  



                                                        
Side 2 

 
 
 
FSNR vil blive ved med at opfordre kommunen til at få udarbejdet lokalplan for 

sommerhusområder.  
 

6. Referat fra sidste KSO møde: Referat sendt til alle. Næste møde 19/9. Grundet møde med OF vil LB 
foreslå at KSO mødet flyttes til Odsherred 
 
7. Input til næste SOL møde 26/9: LB / GLG opsamler og indsender forslag fra tidligere punkter til SOL til 
konkrete tiltag i Nykøbing/Rørvig omkring forbedring af veje og vedligehold af områder. 
 
8. Dato for næste FU møde: Fastsat til 23/9 kl. 12:00 hos SB 
 
 
Hos Steen Bakhøj, Kratlodden 21, 2760 Måløv 
 


