
FSNR 

Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig Kommune 

Forretningsudvalgsmøde #2-2012/2013 – d. 29/11 2012 kl 16:00 

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel København 

Deltagere: Lars Gudbergsen, Lennart Berendt, Gert L Gylvig, Steen Bakhøj, Torben Kann 

 

Referat: 
 

Inden mødets start besluttede vi at mødevært laver referat og at det skal sendes til alle senest 8 dage 

efter mødet. Kommentarer sendes retur senest 3 dage efter og indarbejdes hvorefter referat sendes 

til alle og lægges på hjemmeside.   

 

1. Medlemsopdatering, handlingsplan & Bank konto & Administration – Lennart Berendt 

 

Status omkring medlemmer er pt at vi har 43 foreninger med ca 2150 grundejere 

Indestående på bank konto er dd. dkk73,013 

 

Eneste restance for 2012 var Mårbjergengen der nu har betalt inkl process renter efter sagen blev 

sendt til inkasso via advokat. Vi har fået særdeles god behandling fra advokat og meget favorabel 

rabat på honorar. 

 

Opfordring til gen-indmeldelse til tidligere medlemmer sendes sammen med Nytårsbrev som følger  

 

Rørvig Landliggerforening 

G/f Trolleskoven 

Topvej G/f 

G/f Ole Kjærgaardsvej 

 

2. Nyhedsbrev 2012/2013 

 

Indlæg sendes til LB der sammensætter udkast til alle. Korrektur af endelig udgave laves af SB. 

 

Afvandning (SB) 

Kloakering (LB) 

Højesande (LG) 

Skorstensfejer Ordning i Nykøbing/Rørvig (LG) 

Nyt Direktiv om Brændeovne (TK) 

Brønddæksler (TK) 

Fart begrænsning på Rørvigvej i sæson (Påske til Efterårsferie) (LG)   

Blå flag på Strandene / Havnene(GLG) 

Både der henlægges på de offentlige strande(GLG) 

Badebroer er ifølge lovgivningen offentlige samt at der skal være sanitære installationer.(GLG)  

BBR. Meddelelserne oplysning omkring lovgivningen.(GLG) 

 

 

3. Web Page & Webmaster 

 

Ny webmaster igang og nyt design er på plads 

Indhold til de enkelte punkter sendes til webmaster som følger: 

Billeder sendes fra GLG til LG 
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Vedtægter sendes af LG 

Akiv filer sendes af LG 

Vision, mision, opgaver osv gennemlæses af alle og kommentarer sendes til LG 

 

 

4. Konkrete sager / Aktionsliste: 
 

Afvanding Hov Vig og Kloakering: Forslag fra Styregruppen skulle myndighedsbehandles i oktober 

og herefter etableres pumpelaug. Muligt problem med udledning af de kloakerede ejendomme til 

Rørvig rensningsanlæg pga kapacitet og udledning for tæt på kyst. 

  

Sandfangsbrønde på Lynghusvej: Vi vil igen på SOL mødet 13/12 opfordre kommunen til 

etablering af sandfangsbrønd inden Lynghusvej 

 

Højesande: Forslag fra RFR afventer godkendelse fra lodsejer 

 

Det er besluttet at ovenstående punkter samt de nye punkter vi drøftede på mødet opdateres i en 

aktionsliste af GLG. Herefter skal alle løbende sende opdatering af punkter til aktionsliste til GLG 

der indarbejder disse og sender nyeste kopi ved slutning af hver måned således den kan lægges på 

hjemmesiden 

 

5. Opdatering fra relevante udvalg, møder, mv 

 

Grønt Råd – 28/11. Referat lægges på hjemmeside når det modtages 

Skovbrugerråd – 13/12. LG/LB/GLG/SB kan ikke deltage. TK deltager. Referat lægges på 

hjemmeside når det modtages  

 

6. Input fra sidste KSO møde 19/11 

 

Referat gennemgået. Punkt vedrørende sammenlægning af FSNR/Dragsholm/SAGT blev diskuteret 

og LG vil på mødet 7/1 fremføre at hvis de tre foreninger sammenlægges bør der være ligeligt antal 

repræsentanter fra hvert geografiske område, formandspost på rotation. 

 

7. Input til næste SOL møde 13/12 

 

Overholdese af EUs vanddirektiv 

Både på strand 

Sandfangsbrønde på Lynghusvej 

 

8. Dato for næste FU møde d. 5/3 kl 16:00 / Forslag til Repræsentantskabsmøde 12/5 kl 10:00 


