
 
 
 
Referat af KSO-møde den 19. september 2013. 
 
Mødested: Bøgevej 7. 
 
Til stede:  Kirsten Laage, Laila Møller, Peter Post Hansen, Carl Erik Nielsen, Lennart Berendt, 
Karl-Anker Thorn samt Hans Glendrup. 
 
Afbud: Poul Jørgensen samt Torben Kann. 
 
Hans bemærkede indledningsvis, at vi også skal drøfte emner til SOL-mødet den 26. sept. 
 
Pkt. 1.  Referat af møde den 9. august 2013 
 
Ingen bemærkninger 
 
Pkt. 2.  FSNR's repræsentation i KSO. 
 
Lennart oplyste, at Torben Kann går ind i KSO i stedet for Lars Gudbergsen. Torben havde 
samtidigt oplyst, at hans tilsagn kun var for 2 år. Der var ikke udpeget en ny formand, idet FSNR's 
vedtægter ikke klart angav, hvorledes man forholdt sig i den konkrete situation. 
 
Lennart oplyste tillige, at Gert Gylvig havde overtaget Lars' medlemskab af Skovbrugerrådet. 
 
Hans mente at kunne huske, at Lars var udpeget af KSO til pladsen i dette råd. Der var enighed om, 
at KSO ikke umiddelbart gør noget udover at undersøge sagen og i givet fald meddele Gert, at han 
sidder på et KSO-mandat. 
 
Pkt. 3. Evaluering af Vig-mødet 
 
Hans oplyste, at han først den 12. juli havde fået forelagt et udkast til program, men dog således at 
alle foreslåede oplægsholdere allerede var kontaktet. Indlægget fra KSO var ikke programsat. 
 
Der synes ikke at være større hængepartier fra mødet, men Peter pegede på, at intet tydede på, at 
kommunen foretog sig noget i forhold til kommunens mere eller mindre klare tilsagn til 
indlægsholdere fra salen om at undersøge noget eller ”tage et forslag med hjem”. 
 
Der blev også udtrykt utilfredshed med referatet af mødet. 
 
Generelt set forløb mødet dog fornuftigt. 
 
Pkt. 4. Tangrensning. 
 
Peter Post fremlagde et dokument fra 2006, der viser at kommunen dengang rensede en større antal 
strande end hvad tilfældet nu er.  Kirsten sender dokumentet til Torben Greve. 
 
Karl Anker havde udarbejdet et forslag til en plan for, hvorledes kommunen kunne foretage 
strandrensning næste år.  Forslaget var angiveligt fremsendt til KSO,  men ikke alle (herunder HG) 
havde modtaget det. 
 



Forslaget vil indgå i KSO's forslag til dagsordenspunkter på et SOL-møde. 
 
KSO havde ingen større tiltro til, at der vil fremkomme ansøgninger til puljen med de 75.000 kr. 
Alene kravet om et CVR-nummer virker begrænsende. 
 
Pkt. 5. Brugerrepræsentation i Odsherred Forsynings bestyrelse. 
 
KSO havde tidligere besluttet at søge at opstille/støtte en fælles kandidat 
 
I tilløbet til dette KSO-møde havde sammenslutningerne i Dragsholm og Trundholm peget på lektor 
Aksel Walløe Hansen og sammenslutningen i Nykøbing- Rørvig havde peget på civilingeniør 
Torben Kann.  
 
Efter visse forviklinger og mail-udvekslinger var situationen nu, at Torben Kann havde trukket sit 
kandidatur. Det kunne herefter konstateres, at alle 3 sammenslutninger bakkede op omkring Aksel 
Walløe Hansen. Hans ville herefter foretage det videre fornødne omkring opstillingen. 
 
Det var vigtigt, at der ved begyndelsen af afstemningsperioden blev sendt en mail til alle de 
grundejerforeninger, som allerede har fået kloakeret, således at denne mail kunne videresendes til 
de enkelte medlemmer. 
 
Det ligger klart, at KSO ikke har en egentlig instruktionsbeføjelse over for Aksel, hvis han vælges. 
Men der er en uformel aftale om, at Aksel søger råd om hos KSO om OF-bestyrelsesarbejdet – 
selvsagt inden for rammerne af aktieselskabsloven. 
 
Pkt. 6.  Vindmøller 
 
Ingen af KSO's medlemmer havde hørt om sommerhusejere, som havde problemer omkring 
vindmøller. 
 
7. Eventuelt 
 
Kirsten ønskede – med henvisning til forslag til kommuneplan 2013  til  2025 - større fokus på 
mulighederne for, at der kunne gennemføres lokalplaner og herunder hvordan 
grundejerforeningerne evt. kunne bidrage. 
 
Lennart uddelte et skriftlig oplæg fra Gert Gylvig med opfordring til kommunen om at gøre mere 
for at tiltrække unge ”fritidsborgere”.  Der var enighed om, at det ikke umiddelbart var en KSO-sag. 
 
Hans ville på baggrund af mødet udarbejde forslag til dagsordenspunkter til SOL-mødet. 
 
Næste møde blev fastlagt til mandag den 25. november kl. 17.00  i Holbergsgade 18, 4.th, 1057 K. 
 
 
 
 
 


