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Referat af: Forretnings udvalgs møde (FSNR) 

onsdag den 3-4-2013 kl.16.00 

Hos Gert Leif Gyldvig Tværvænget 6 2750 Ballerup 

Deltager: Lennart Berendt (LB), Gert Gyldvig (GLG), Steen Bakhøj (SB), Torben Kann (TK), 

Afbud: (Formanden)Lars Gudbergsen (LG), 

1. Valg af dirigent: Torben Kann (TK) 
2. Referent: Gert Leif Gyldvig (GLG) 
3. Meddelelser fra Formanden: (Udgår men taget op under vejs som underpunkter) 
4. Meddelelser fra Kasserer (LB) Regnskabet viser at der er et mindre overskud. Det endelige 

regnskab venter på revision. Der mangler kontingentbetalinger fra ca. 2o foreninge i 2013. Der 
skulle udsendes rykker medio april 2013 til de foreninger der mangler at betale. LB. Meddelte 
at han havde mistet listen fra kommunen over grundejerforeninger / vejlaug i Nykøbing - Rørvig 
som var sendt til FSNR. LB har forsøgt at få en ny men kommunen kunne ikke hjælpe (da de 
påstår at de ikke har en sådan). TK prøver et finde den side hvor man kan finde både 
grundejerforeningerne / Formandslisten og videresende link videre til LB. Således at LB kan 
sende rykker og samtidig, sende indbydelse til de Grundejerforeninger som ikke er medlem af 
FSNR til vores Repræsentantskab søndag den 12-5-2013 kl.9.30 således at de derved får 
kendskab til FSNR.(promovering) 

5. Nyt omkring Kloakering LB. 
6. Styregruppen og status vedr. afvanding mod Hov vig (pumpe Laug eventuel størrelsen af 

betaling fra 2500 sommerhusejer samt tidspunktet for Stormøde). Sandfangbrønde LB og 
SB. 

7.  Handlingsplan for nye medlemmer (fremstilling af forslag til Folder og Udsendelse af    
breve) SG LB.  

8. Nyt fra OF. LB. Følgende punkter slås sammen 5-6-7-8. LB orienterede fra OF mødet omkring 
afvandingsprojektet mod Hov Vig. Der afholdes stormøde i efteråret. (se bilag1 fra LB). 

TK. kunne oplyse ved en kloakering før i tiden blev ledningerne lagt i rør og de satte sig og 
derved blev de utætte og var med til at bortlede overfladevandet, i dag lægger man ledningerne i 
Plastledninger og der er ingen utætheder og ingen afhjælpning gennem kloakledningerne af 
overfladevandet. TK orienterede, om  man havde forslag om at udvide med flere pumpestationer 
da man har problemer med at lægge kloakledningerne grundet grundvands højden (de mange 
nye pumper og deres vedligeholdelse ville være en dyr ekstra omkostning for sommerhusejerne) 
(pris for kloakering pr. grundejer ca.75 – 100.000 plus ca.1000 kr. for ca. 2.500 grundejere til den 
kendte/ kapacitet omkring nuværende pumpelag i alt 2.5mill). 
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Odsherred kommune Anlægger retssag mod staten Odsherred Kommune går nu sammen 
med en række andre kommuner til domstolene og anlægger en retssag mod staten og nærmere 
bestemt Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Målet er et få omstødt 
sekretariatets beslutning og beregning af, hvor meget kommunen skal betale i vejbidrag for 
afvanding af spildevand fra offentlig vej. I forbindelse med den store kloakering af kommunens 
26.000 sommerhuse over 30-40 år til en milliard kroner, er kommunen nemlig pålagt at betale 5,3 
mio. kr. for årene 2007-2010 og tilsvarende beløb i årene fremover. Vi indstiller, at kloakeringen 
suspenderes indtil retssagen er overstået. Vi vil ikke betale fire mio. Kr. i dummebøde, fordi det 
regner på en grusvej når vi følger regeringens vandmiljøhandlingsplan og kloakerer vores 
sommerhusområder Der er altså forskel på regnvand, der løber ud i grøften fra en grusvej i et 
sommerhusområde og så regnvand på H. C. Andersens Boulevard i København, men det har 
Forsyningssekretariatet åbenbart ikke forstået og har fastsat, at alle landets kommuner skal 
betale 8 % i vejbidrag, sagde borgmester Thomas Adelskov. LB sagde på OF mødet, han synes 
at kommunen træder vande. Kommunen vil afholde stormøde om V.V.M. / spildevandsplanen 
oktober/november. LB sender diverse bilag). SB fremlagde forslag til tekst til en folder. GLG 
brugte teksten til at lave et udkast med foto til en folder.(Denne skal endelig godkendes på næste 
møde.) 

SB orienterede omkring sandfangs brøndene, at de aldrig var blevet etableret samt at hvis man 
ville have dem måtte grundejerne selv bekoste dette. SB orienterede videre om den manglende 
vedligeholdelse af grøfterne hos deres tilstødende grundejerforeninger. SB måtte rette 
henvendelse til kommunen for at få dem ud og besigtige grøfterne. SB havde fået en privat 
grøfte graver til at opgrave og spule rørene for 4.725 kr. derudover fik han aftalt en pris for 
vedligeholdelsen af grøfterne1 grundejer fik et bud på 300 kr.( som ellers første gang ville have 
været på ca.600 kr.) Dette er meget vigtigt, idet vi kan bruge prisen, således at vi måske kan få 
kommunen til at trække beløbet over skattebilletten ligesom de gør med skorstensfejeren og 
sugningen af vores septiktanke, og derved kan vi se om det er nødvendigt med yderligere 
fordyrende tiltag for at undgå oversvømmelser af vores grunde.Prisen for vedligeholdelsen af 
grøften vil blive sat efter hvor lang en strækning den enkelte grundejer har (måske hvis alle går 
med kan prisen reduceres til en fast pris pr. løbene meter). SB orienterede om, at han havde 
udarbejdet tekst forslag til en ny folder for FSNR og sendt den til GLG. Tekst forslaget blev 
omdelt. GLG. havde med baggrund i det fremsendte forslag udarbejdet et forslag med diverse 
foto til en folder denne blev omdelt (der skal tages beslutning til folderen på næste møde)  

9.  Nyt fra Odsherred kommune TK orienterede om mødet med kommunen / skorstensfejerne se 
nedenstående. Mødet blev holdt i en god stemning, og TK fremførte loyalt vores ønsker til 
mestrene. Resultatet blev: Der vil på kommunens hjemmeside ligge en liste over hvor og 
hvornår der fejes i de enkelte områder. Man kan altid ringe eller e-maile til mestrene og få 
oplyst om hvornår og hvad der er udført på ens ejendom Mestrene har nøgler til flere tusinde 
ejendomme (nøglerne er anonymiserede) og de vil gerne administrere nøgler til vores 
ejendomme, hvis det ønskes. Mestrene vil tale med deres bogtrykkere om en større, mere 
vejrbestandig besøgs rapport (den nuværende gule seddel). Brændeovne er alle ”lovlige” så 
længe de ikke flyttes til en anden matrikel eller ny skorsten. Nyopsatte ovne skal være godkendt 
(få undtagelser fx gamle antik ovne). Feje listerne er lavet på grundlag af BBR registreringen, 
hvor den enkelte lodsejer selv har ansvar for at oplysningerne er korrekte og fyldestgørende. 
Derimod vil der ikke for nuværende blive indført moderne edb system med fx SMS varsko og 
besked samt oversigter på edb vedr. den enkelte ejendom OK vil ikke ændre i de nuværende 
aftaler. Det vil ske når de skal fornys. Kommunen tager sig godt betalt ca.10% af summen. 
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TK kunne endvidere oplyse, at kommunen ikke havde kendskab til hvor mange skorstene der 
var i kommunen. (Dette kunne de få hvis kommunen havde de rigtige oplysninger på deres 
BBR meddelelser som de sender videre til Skat. Det er ejernes pligt at sørge for at BBR er 
rigtige ført. Hvis ikke kan man få en bøde på 5.000kr og forsikringen måske nægte at dække for 
en opstået skade grundet urigtige oplysninger på BBR- meddelelsen). 

10. Nyt fra KSO. LB. kunne oplyse, at Hans Glendrup havde igen adspurgt sin advokat der nu 
mente, han havde fundet en løsning på hvordan at man uden problemer kunne sammenlægge 
de tre sammenslutninger. (LB fremsender forslaget til forretningsudvalget). 

11. Nyt Fra SOL. TK kunne orientere om at politiet ikke rykker ud ved anmeldelse at et indbrud 
men at man skulle huske at få det indskrevet i døgn rapporten til brug for forsikringen. 

12. Nyt Fra GRO. GLG uddelte nyhedsbrevet om Korevlerne april nr.1 på 2 sider, som udgives tre 
gange årligt. Endvidere uddelte GLG 9 sider, som omhandler Odsherred holdning /regler til, 
hvilke skilte de giver lov til. 

13. Nyt fra Skovbrugerrådet TK orienterede om, der var lovet at bænkene og beskæring/fældning 
af træer skulle være færdig til sommeren 2013, og at de var til at stole på. 

14. Nyt fra havnen LG var fraværende. Man ønskede, at han fandt ud af datoen for hvornår man 
fik blå flag. TK kunne berette at den nye færge kom ultimo april og sat i vandet i Kattegat for 
derefter at sejle ind til Hundested (Billet priser er ikke sat ned selv om den kan tage flere biler 
og er mere miljøvenlig og sejler længere på literen.) 

15. Nyt Fra Rørvig by Sammenslutning. man beder LG om fremkomme med en dato og deltage i 
mødet)  

16. Nyt Fra FL GLG orienterede om FL. Nye forslag til bladet mit sommerhus samt FL. ny hverve- 
mappe med diverse papirer. GLG. orienterede om, at landsforeningen afholder et Net Værks 
møde i Sønderjylland i april måned for de mange sommerhusejere i området. GLG kunne 
derudover fortælle, at FL. var blevet spurgt af kystdirektoratet, om man ville holde et foredrag 
omhandlende hvilken betydning den globale opvarmning og den derved stigende vandstand i 
havene havde for os sommerhusejere. 

17. Nyt Fra nærområdet. GLG orienterede om Geoparken og de gode turforslag fra Turist kontoret 
og som kommer i Landliggeren. 

18. Aktionslisten GLG opfordrede til, at man sendte ham hvad man havde deltaget i med tid og 
sted. 

19. Formandens beretning til Repræsentantskabs møde i 2013 (denne skulle helst være skriftlig 
og sendt ud sammen med indkaldelsen) 

20. Næste møde. Datoen bestemmes efter Repræsentantskabsmøde (grundet valg til bestyrelsen) 
21. Eventuelt ingen ting. Mødet sluttede Kl.20.30 
 
 
NB: Der blev aftalt at vi skulle mødes med vores partner på Lyngkroen i stedet for julefrokosten.  
Der blev foreslået en dato lørdag den 31-8-2013 kl.14.00. for denne afholdelse. 


