
 
 
Referat af møde i KSO den mandag den 25. november 2013 kl. 17.00 hos Kirsten. 
 
Til stede var: Kirsten, Laila, Peter, Carl Erik, Torben, Karl-Anker og Hans. 
 
Som substitut for Lennart deltog endvidere Gert Gylvig.  Afbud fra Poul Jørgensen. 
 
Formanden, Hans Glendrup, pegede på,at der var udsendt en dagsorden på 10 punkter. Herudover 
havde KSO's medlemmer (inkl. formanden) efterfølgende ønsket en række andre emner til 
behandling og formanden foreslog, at KSO behandlede disse emner først. 
 
a.  Erhvervsrådet gennemfører den 3. december en storstilet konference om den utilfredsstillende 
situation omkring mobil- og netforbindelser. Peter Post oplyste, at han vil deltage. 
 
b.  En grundejerforening havde udtrykt ønsker om, at der bliver fortaget tømning af tank hvert andet 
år og ikke som nu hvert 3. år.  Det var uklart for KSO i hvilket omfang dette ønske deltes af andre 
sommerhusejere – og hvis KSO skulle gå ind i dette krav, skulle der flere oplysninger på bordet. 
Umiddelbart undrede KSO sig over, at regningen for tømning hvert 3. år var til samme pris for 
tømning hvert andet år. Et emne til vores møder med Forsyningen. 
 

c.  Tilblivelsen af Lokalplaner. Kirsten er i dialog med en embedsmand i kommunen. 
 
d.  Torben pegede på, at der ikke synes at være bestemmelser i KSO's samarbejdsaftale omkring det 
spørgsmål, hvordan vi forholder os, såfremt KSO tilbydes en plads i f.eks. et lokalråd i en af de 
større byer. Der var i KSO enighed om, at hvis der er tale om udvalg/råd, som alene behandler 
lokale spørgsmål, så vil KSO udpege en sommerhusejer fra lokalområdet.  
 
 e.  Peter og Kirsten havde udsendt en ”sag”, hvor der var uenighed mellem en grundejerforening og 
et mindretal i denne grundejerforening. Emnet var en plejeplan for et grundstykke tæt på stranden. 
Der var enighed om, at KSO ikke kunne gå ind i denne tvist på det foreliggende grundlag – og det 
blev afklaret, at ingen i KSO havde erfaringer med tilsvarende sager.    
 
f.  Peter redegjorde kort for arbejdet i GRO. Desværre var der møde i GRO på samme tidspunkt 
som nærværende møde i KSO. 
 
Herefter gik KSO over til den udsendte dagsorden. 
 

1. Referat af sidste møde den 19. sept.   Ingen bemærkninger. 
2. Resultat af KV'et.   KSO konstaterede, at der var sket en samlet konstituering, hvilket bl.a. 

indebærer, at Morten Egeskov (Venstre) fremover vil være formand for Miljø- og 
Klimaudvalget.   

3. Valg af brugerrepræsentanter i Odsherred Forsyning. Den kandidat, som KSO har støttet, 
Aksel Walløe Hansen var blevet valgt. Formanden henviste til de formuleringer, som er 
medtaget i referatet af sidste møde og som ”regulerer” samarbejdet mellem KSO og Aksel. 
KSO vil arbejde for, enten at vi får en plads af kommunen i Tømningsselskabet eller kan 
fortsætte arbejdet i Kontaktgruppen med Odsherred Forsyning. 

4. Evaluering af temamødet den 26. september i SOL.  De 5 deltagere fra KSO redegjorde for 
deres – ganske enslydende – vurderinger af temamødet. KSO gennemgik herefter de 11 
punkter, som kommunen har nedfældet som grundlag for SOL-mødet den 28. nov., således 
at formanden kan fremføre nogle mere generelle synspunkter fra KSO på SOL-mødet. 

5. Lennart havde ønsket et punkt drøftet omkring: Modernisering af KSO. Punktet blev udsat. 



6. SEAS-NVE.  Det blev konstateret, at der var betydelig kritik af selskabet – herunder at 
sommerhusejerne burde have kredit for, at vi primært belaster forbruget i sommerhalvåret, 
således af kravet til spidsbelastning er relativt mindre end i helårsbebyggelser. Det blev 
besluttet at KSO's medlemmer til næste møde i KSO samler relevant information m.v., som 
evt. kan danne grundlag for et nyt møde med SEAS-NVE. 

7. Tangrensning.  Emnet er sat på SOL's dagsoden efter KSO's ønske. 
8. Skorstensfejerne. Emnet er ligeledes på SOL's dagsorden. Skorstensfejeren nordpå havde 

lagt oplysninger på nettet omkring, hvornår han fejer i de forskellige områder. Det blev 
påpeget, at det var svært at tolke disse oplysninger. 

9. Forberedende drøftelse af SOL's dagsorden.  KSO gennemgik dagsordenen. 
10. Eventuelt. Gert pegede på, at KSO over for kommunen burde understrege, at det er meget 

alvorligt for kommunens bestræbelser for at være en attraktiv turisme-kommune, at flere 
strande har mistet deres blå flag. Måske bør det nye store renseanlæg fremskyndes for at 
modvirke denne udvikling. 

Næste møde blev fastlagt til tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 hos Hans Glendrup, 
Holbergsgade 18, 1057 Kbh. K. 


