
 

 

Referat af FU-møde onsdag den 8.1.2014  kl.16.00 hos TK, referent  
 
 

1. Referat fra sidste møde den 30.10.2013 
Godkendt 

2. Nytårsbrev 
SB retter i det fremsendte udkast på grundlag af FU’s bemærkninger, således at 
brevet kan udsendes en af de nærmeste dage. 

3. Ny bankaftale – Medlemsopdatering 
Der oprettes ikke et CVR for FSNR. Der opretholdes en konto hvor der kan hæves 
på anfordring. FSNR repræsenterer 42 GF’ere med 2384 grundejere. LB har en del 
problemer med at holde medlemskartoteket ajour pga. manglende GF oplysninger. 
En GF betalte efter rykker for både 2013 0g 2014, hvilket indebærer, at der i 
regnskabet skal overføres kr. 624,10 fra 2013 til 2014.  

4. Status for grupperne vedr. Kloakering, afvanding og OF 
SB oplyste at styregruppen afventer VVM redegørelsen og holder møde ultimo 
januar, hvor det videre forløb skal drøftes.  
TK fremskaffer materiale vedr. bekæmpelse af rotter kloaksystemer.  

5. KSO og SOL 
Jf. nytårsbrev. 
På SOL-mødet i november, hvor TK og GLG deltog, havde OK ingen løsning på 
tangproblemet på kattegatkysten.  
Stormen har været hård ved kattegatkysten, halvdelen af klitterne er forsvundet og 
enorme mængder tang er skyllet op på den nu dobbelt så brede strand.  Der 
forestår derfor et større retableringsarbejde. Sagen om en retableringsplan rejses 
på de kommende KSO og SOL-møder. 
På SOL-mødet blev der orienteret om OK’s overvejelser med nye skraldespande, 
affaldssortering og en ændring af tømningsfrekvensen. Sagen følges nøje. 
Der holdes møde den 25/1 I KSO. Nyt SOL-møde er ikke fastlagt pga. 
konstitueringsforhandlingerne i OK. 
TK (genfrem)sender referat fra seneste SOL-møde til FU. 

6. GRO 
Sagen om en genopretningsplan efter stormskaderne på nordkysten mv. rejses på 
de kommende GRO møde. Jf. pkt. 5. 

7. Skovbrugerråd 
Næste møde er den 14/1 hvor GLG deltager. 
Der rejses forslag om en genopretningsplan pga. stormen ”Bodil”, jf. pkt. 5. 

8. RFR 
FSNR vil tilbyde samarbejde om lokalplaner bl.a. vedr. fx Rørvig havn og 
Isefjordstien. 

9. FL 
Problemer med økonomistyringen omkring landsmødet. Bestyrelsen skal arbejde 
med bl.a. udskiftninger i div. Råd og Nævn. 

10. Aktionslisten 
Mangelfuld skiltning ved til- og afkørsler til rute 21, tages op på næste KSO/SOL-
møde. Bringes op på næste KSO-møde. 

11. Status for lokalplansforslag og den nye kommunalplan 2014- 2025 
Lokalplanen er nu trådt i kraft. TK skal prøve at finde materiale til brug i lokalpaner 



 

 

vedr. max højde for træer i  fx sommerhusområder. 
12. Hvad kan FSNR gøre for at modvirke “den rådne banan” 

Se nytårsbrev. 
13. Vedtægt og hjemmesiden 

Lennart indsender vedtægt af 2010 på elektronisk form til webmaster. 
GLG ser på nye billeder til hjemmesiden.  
( TK forslag   - billeder også fra ”Bodil”  ?) 

14. Formandskandidat 
FU overvejer kandidater til nyt FU medlem, ellers er punktet udsat til næste møde. 

15. Næste møde dato og hos hvem 
Hos GLG den 26/3 kl. 16.00 

16. Eventuelt 
intet 

 


