
 
 
Referat af møde i KSO den 7. juni 2013 i Kirstens sommerhus, Hedevang 18. 
 
Til stede var: Kirsten Laage, Peter Post Hansen, Lennart Berendt, Carl Erik Nielsen samt Hans 
Glendrup. 
 
1. Det blev oplyst, at der var udpeget to nye medlemmer fra SAGT til afløsning af Hanne og 
Doris. De to nye hedder Karl -Anker Thorn og Poul Jørgensen. 
 
2. Det blev konstateret, at det nok var uden effekt at fremsætte forslag om, at kommunen skal 
gå ind i opkrævning af vejbidrag, som ikke har hjemmel i et vejsyn 

 
3. Vandkvalitet på korevlerne. Det blev konstateret, at RUC var medvirkende til sådanne 

undersøgelser. Ikke en SOL-sag på indeværende tidspunkt. 
 
4. Skiltekampagne. Positivt at kommunen gør en indsats. Men måske lidt tvivl om effekten, 

når meget er baseret på selvjustits. 
 
5. Fra GRO blev oplyst, at der skal udarbejdes en ny folder om : ”Vejledning om naturen i 

sommerhusområder” 
 
6. HG orienterede kort om en klassisk sag fra Næsdal Plantage om en ejer, som ikke vil 

beskære sine træer m.v. ud til vejene. 
 
7. HG havde skrevet til Torben Greve for at høre, om forvaltningen – efter vore mange 

møder herom – vil arbejde for at aftalerne med skorstensfejerne fra 1993 ajourføres – 
særligt m.h.t. at der kan kommunikeres via e-mail til skorstensfejermestrene. 

 
8. Indvielsesarrangement 11.maj på Ellinge Lyng vedr. kloakeringen. LB og HG deltog. Der 

syntes generelt at være tilfredshed med forløbet 
 
9. Kommunen stopper kloakeringsprojektet p.g.a. uenighed med staten om nogle 

afgiftsregler.  KSO finder det besynderligt, at projektet nu formentlig går i stå i nogen tid. 
 
10. Hastighedsbegrænsning på Rørvigvej og Østerlyngvej. Ikke umiddelbart en SOL-sag. 
 
11. Forslag om nyt møde med SEAS-NVE. KSO fandt forslaget OK, men det var klart, at vi 

skal have nogle relativt præcise spørgsmål/emner med til et evt. møde. HG kontakter LG. 
 
12. Lokalplaner nødvendige for at kunne modvirke længerevarende opstilling af ikke-

indregistrerede campingvogne og containere.  Grundlaget for denne fortolkning blev 
efterlyst (igen). 

 
13. Tangforekomster på strandene. PPH påpegede, at kommunens udsagn om, at man aldrig 

havde fjernet tang uden for strande med blåt flag ikke var korrekt. Der havde i øvrigt 
været flere læserbreve om sagen og HG oplyste, at der i Nordvestnyt havde været en 
artikel om Klima- og Miljøudvalgets studierejse til Bornholm og hvor pæne strande var 
et afgørende element i turistpolitikken. 

 
14. Klagesag om en grundejerforenings klage over et opført støjhegn (FSNR). Da sagen nu 

var afgjort af borgmester og kommunaldirektør, var det næppe muligt for KSO at 



appellere sagen. KSO kunne ikke på det foreliggende skønne over, hvorvidt en retssag 
ville falde gunstigt ud. Måske var det muligt for FSNR at støtte økonomisk, hvis 
grundejerforeningen valgte at anlægge sag ved retten. 

 
15. Punkter til SOL-mødet den 20. juni 2013.  HG ville på baggrund af mødet formulere 

nogle dagsordenspunkter til SOL-mødet 
 
16. Vigmødet den 10. august 2013.  Fra KSO's side var der ikke ønsker om markante 

ændringer i tilrettelæggelsen af mødet. 
 
17. Næste møde blev fastlagt til fredag den 9. august 2013 kl. 14.00 hos Hans Glendrup, 

Bøgevej 7, Høve, 4550 Asnæs  (mobil 51181174) 
 

  
 
 


