
 

 

Referat af FSNR’s  FU-møde den 22.08.2014    
 

Forretningsudvalgsmøde fredag den 22.  august 2014 kl. 14.00 hos 
Steen Bakhøj,  Margueritevej 31,  4500  Nykøbing Sjælland 

Deltagere:  

Charlotte Riegels Hjorth (CRH),), Gert Leif Gyldvig (GLG), Steen Bakhøj 
(SB), referent, Torben Kann (TK)  

Afbud: Lennart Berendt (LB) 

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  med indføjelse af 3 nye punkter under punkt 
4. 

Punkt 2:  Referat fra sidste møde den 19.07.2014  

Referatet var forinden blevet godkendt via e-mails fra FU medlemmerne 

Punkt 3: Vigmødet den 9.08.2014 

I forbindelse med det afholdte valg til SOL var Hans Glendrups indlæg af 
taktiske grunde aftalt med TK, så efter denne oplysning havde GLG ingen 
indvendinger mod Hans Glendrups tale på Vig mødet.  

Der blev indvalgt 2 nye medlemmer til SOL : Kirsten Møller fra Fårevejle, 
Grf. Kårup Skov og Ordrup Næs med ca. 400 medlemmer og Poul 
Dengsøe fra Højby, Grf. Tre Lyng med ca. 700 medlemmer.  

Disse to nyvalgte medlemmer af SOL forventes begge at være gode til at 
samarbejde i SOL. 

Det blev på mødet oplyst at der er 23.500 S. husejere i Odsherreds 
Kommune (OK) heraf ejer 1.100 S. husejere også et helårshus i OK. Ud af 
de 23.500 S. hus/grundejere er der 2.000 ubebyggede S. husgrunde og 
der er 1.000 S. huse til salg. Der er 1.000 S. huse der bliver udlejet 
gennem bureau. Der er desværre også et ukendt antal S. huse i dårlig og 
forfalden stand og det er ved at være et problem i OK, som politikerne vil 
prøve at finde en løsning på. 



 

 

Der kom også en opfordring til grundejerforeningerne om, at ændre 
foreningernes love, så der i lovene blev indført regler for grenoplag og 
beskæring af vejtræer. 

Punkt 4: SOL 
 
Det skal diskuteres i KSO om klagebrevet  vedr. tømning af bund-
fældningstanke i OK skal bringes op i SOL eller ej. 
 
Beskyttelse af Dybesø for havgennembrud fra Kattegat ved en fremtidig 
orkan skal bringes op, som et punkt på næste SOL møde. 
 
Proceduren ved udvælgelse af medlemmer  til råd (herunder Grønt Råd) 
og udvalg skal  drøftes på næste KSO møde. 
 
Nyt punkt: SOL strategi : Der bør udarbejdes en liste over emner, der skal 
behandles på de kommende SOL møder. 
 
Nyt punkt: Nykøbing S. er Odsherreds Hovedstad: FSNR accepterer 
denne ide. 
 
Nyt punkt: Geopark Festival Odsherred: FSNR kan kun rose de gode 
arrangementer og det store arbejde, der har ligget bagved denne festival. 
 
Punkt 5: Kørselsgodtgørelse til GLG den 22.08.2014  
Denne godtgørelse er tidligere blevet godkendt via e-mails af 3 FU 
medlemmer og nu godkendt af alle 4 FU mødedeltagere. 
     
 Punkt 6:  Status på Høje Sande projektet 
 Der intet sket indtil nu i 2014 og derfor vil GLG følge op på dette ved 
 næste Skovbrugerrådsmøde. 
 
 Punkt 7: RFR 
 Rørvig havn og det blå flag bliver ofte misforstået af turister, således at de 
 tror, at det blå flag godkender  badevandet  i havneområdet, men det blå 
 flag betyder blot, at havnefaciliteterne ( ikke badevandet)  er til blåt flag. 



 

 

FSNR vil tage dette op i SOL for at få en bakterieologisk undersøgelse af, 
om det er tilrådeligt at bade i og i nærheden af Odsherreds havne eller ej. 
Hvis det viser sig at være forbundet med forureningsfare (f.eks. fra  bund-
maling og kloakudløb) at bade i havneområdet, bør der skiltes med at 
badning frarådes. 
 
GLG vil i RFR følge op på, om det er muligt at få etableret et fungerende 
ophalingspil til både i Rørvig Havn. 
 
Punkt 8: Henvendelse fra Flyvesandsvænget  vedr. stichikane 
 
Henvendelsen viste sig at være til FSNR´s orientering om, hvorledes nabo-
stridigheder  kan udvikle sig. Det havde ikke været meningen, at  FSNR 
skulle hjælpe i denne tvist. TK henviste til en anden sag, hvor et gammelt 
luftfoto havde kunnet  bevise, at der havde været en sti i mere end 20 år 
(hævd) og derfor kunne grundejeren ikke hindre stibenyttelsen.  
 
Punkt 9: Suppleanter til FU- møder 
Det blev besluttet at invitere FU suppleanterne til det sidste FU møde inden 
Repræsentantskabsmødet  lørdag den 30. maj 2015 og samtidig skulle de 
have tilsendt referatet af dette FU møde og fremtidige referater. 
 

   Punkt 10: Næste FU-møde, hvor og hos hvem 
   Næste FU møde bliver fredag den 21. november 2014  kl.13:00. GLG 
   undersøger, hvor det skal afholdes. 
   I 2015 afholdes der FU frokostmøde hos GLG den 22. januar kl. 13:00 

   Punkt 11: Eventuelt  

  Der var ikke noget til dette punkt, men efterfølgende foreslog GLG at indlæg 

  til nytårsbrevet  i lighed med sidste år skulle indsendes til LB og SB senest  

  den 19. december 2014. 

  Referent : Steen Bakhøj  

                                 


