
 

Referat af FSNR- Forretningsudvalgsmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 17.00, 

hos Torben Kann, Kulsvierparken 113, 2800 Kgs. Lyngby. 

Rev af 15.03.2013 

 

Deltagere: Lars Guldbergsen(LG), Lennert Berendt(LB), Gert Gylvig (GG),Steen Bakhøj(SB), Torben Kann (TK), 
referent. 

1. Referat fra sidste møde den 29112012  
Godkendt 

2. Nytårsbrev: Alle 
LB syntes at det havde været et urimeligt stort arbejde at skrive og redigere nytårsbrevet, samt at de aftalte 
afleveringsfrister for indlæg fremover SKAL overholdes. LB vil ikke påtage sig at lave det næste nytårsbrev. 

3. Meddelser fra formanden  LG 
a. Ukrik Nielsen har lavet en folder om landvandskanalen, som LG fejlagtigt havde lagt ud på hjemmesiden, 

og betalt Ulrik Nielsen kr. 542,89 for materialet, som refunderes af FSNR. Folderen er nu fjernet fra 
hjemmesiden.  

b. Regningen fra advokaten var på kr. 541,14. 

c. Rørvig har fået status som ”særligt feriested” og dermed andel i folketingets pulje desangående. Opgaven 
varetages af turistchefen og Søren Birksø Sørensen (KFUM Spejderne i Nykøbing Sj. 

d. OK har henvendt sig til regeringen om genindførelse håndværkerfradrag. OK har henvendt sig til 
regeringen om også, at indføre håndværkerfradrag for sommerhuse i forbindelse med genindførelsen 
af  håndværkerfradrag for helårsbeboelse. 

4. Meddelelser fra kassereren  LB 
Regnskabet udviser et overskud. Sendes når det er godkendt af formanden til FU. Der var enighed om at det i 
sig selv ikke er et mål, at der er et større overskud på regnskabet. Udgifter til hjemmesiden udbetales efter 
godkendelse af LG. Der blev orienteret om div. regnskabsforhold, rykkere og udmeldelser. 

5. Kloakering   LB 
Intet nyt 

6. Styregruppen og status vedr. afvanding mod Hov vig: LB og SB 
7. LB  oplyste, at bolden ligger gos styregruppen/Grontmij, som bør indkalde til et møde i styregruppen inden 

stormødet, som forventes holdt inden sommerferien. Kloakeringsplanen er nu ændret i OF i mit område fra 

2035 til intet årstal. 

SB orienterede om at OK var trådt i karakter og havde påbudt div. grundejere at rense grøfter for at sikre 
afvandingen i området ved G/F Lyngvangen, hvor SB er formand.  

SB  og  LB  vil  opfordre OHK  til  at  bruge  arbejdsløse  til  at  løfte  kloakdæksler  jf.  sag  hos  SB  og  LB,  når  de 

undskylder sig med manglende ressourcer. 

8. Handlingsplan for nye medlemmer ? 
Der sendes indbydelser og nytårsbrevet til G/F’ere der ikke er medlemmer, med tilbud om at FSNR evt. kan 
komme til G/F’s generalforsamling og fortælle om FSNR. 

9. OHK 
Jf. de øvrige punkter 

10. KSO 
Vi drøftede sammenlægning af de tre foreninger på grundlag af materialet til og selve telefonmødet, og det 
juridiske notat. Der var enighed om at: 
a. Problemer med at sammensætte en bestyrelse i SAGT er et dårligt udgangspunkt for en fusion. 
b. Ingen af os i FU ønsker for nuværende at indgå i en fusioneret forening for de nuværende KSO 

medlemmer 
c. Der bør holdes en bestyrelseskonference med de tre KSO foreningers bestyrelser for vejre stemningen. 

11. FL.  GG 
Hjemmesiden er pt. virusbefængt. GG giver besked til FU når siden igen kan besøges. 
Intet nyt. Ingen sammenlægning med Parcelhusejerens Landssammenslutning, bl.a. fordi det er for dyrt. 

12. Skovbrugerråd 



Se referat fra mødet den 13/12. ( E-mail fra den16/2) 
13. SOL 

TK deltog. Der blev holdt formøde vedr. skorstensfejning, hvor følgende blev drøftet:  
a. problemer med tilgængelighed til lister over hvad og hvor der er fejet,  
b. bedre kvalitet af fejningsrapport i postkasser  
c. samt varsko om hvor og  hvornår der fejes, gerne suppleret med en SMS service.  

OK indkalder til møde med skorstensfejermestrene, OK og KSO.Jf. referat fra SOL mødet, der forventes en af 
de kommende dage. 

FSNR mener, da OK står for den grundejerbetalte udgift til opkrævningen, at OK derfor i det mindste har et 
moralsk ansvar for dokumentation af at fejningen udføres alle steder både ude og inde, fx understøttet vha. 
edb med varsko om fejningstidspunkt, SMS service og efterfølgende adgang til fejningsoplysninger for det 
enkelte hus. Dette bør være en del af kravene i samarbejdskontrakterne med skorstensfejerne.  

14. OF 
Møde den 21/3-2013 

15. Hjemmeside: LG 
Der efterlyses billeder til hjemmesiden 

16. Aktionsliste: Alle 
Listen holdes ajour af GG 

17. Formandsberetning – repræsentantmøde den 12052013 
Jf nyårsbrev.GF indkaldelse sendes senest 19/4 (uge 16). LG og  LB koordinerer. 

18. Næste møde 
Onsdag 3. april hos GG kl. 16.00 

19. Eventuelt 
Revideret adresseliste vedhæftet. 
Intet 
 
 
 

 

 


