
FSNR’s Forretningsudvalgsmøde lørdag den 14. April 2015 kl.1730 hos 
Torben Kann, Kulsvierparken 113, 2800 Kgs. Lyngby.  Tlf.: 20 23 07 98 

2. udkast 

Indbudte Deltagere:  

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

Suppleanter: Bodil Hesselbo, Benny Kastrup Hansen 

 

Afbud: Bodil Hesselbo og Benny Kastrup Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. den forkerte nummerering af dagsordenspunkterne blev rettet. Der blev tilføjet 
andre punkter til dagsordenen vedr. Regnskab og Administration, 
Enkeltsager og Vedtægten" 
 

3. Referat fra sidste møde den 15. Januar 2015  hos GLG (godkendt via e-mails)  
men punkt bør korrigeres  bl.a. fordi der er kludder med den angive valgperiode. 
Det vil af indkaldelsen fremgå hvad der de korrekte valgperioder. 

4. Vigmødet den 28. Marts 2015.  Det er lidt uklart hvad OK ville med mødet i 
betragtning af det meget beskedne beløb der kunne søges om, men vi konstaterer 
at OK vil landliggerne det godt. Jf. referat fra mødet. 

5. SOL.  Der er fælles tur om klimaændringer og kystbeskyttelse i Odsherred for Miljø- 
og Klimaudvalget og Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. Desværre kan 
ingen af fra FSNR deltage, men  de øvrige KSO’er deltager. 

6. Nyt fra OK  jf.  tidligere mail med nyt fra OK. 

7. Forslag til anvendelse af SOL pulje – se bilag  vi fremsender 6 forslag om 
anvendelsen af puljen. GLG  har 3 forslag – trækspil i havn, fugletårn på Højesande 
og cykelstativer ved de offentlige badestrande, TK 3 forslag om opdatering af 
landliggerundersøgelsen i 2015, ”omnibusbus” om landliggerforventninger, og 
landskabsskulptur.  Da TK ikke kan indsende forslag sendes alle 6 forslag frem af 
GLG. TK og GLG aftaler nærmere. 

8. Odsherred Forsyning -  kloakering. Kloakering udsat til afgørelse i retssag. OF 
oplyser at man kan speede anlægsprocessen op så tidsplan kan følges. 
Renseanlæg i Tengslemark anlægges som planlagt til ibrugtagning i 2018. 



9. Status på Høje Sande  m.fl. og Skovbrugerråd Claus Marcussen har lavet nogle 
foldere. Google søg om disse på nettet. 

10. Pumpelav.  Utilfredshed med den manglende orientering til de berørte lodsejere fx 
via grundejerforeningerne. TK tager op på det næste SOL møde via KSO. 

11. a) Regnskab. Et medlem er forgæves rykket flere gange – LB forsøger igen.LB 
havde et udkast til regnskab med, som LB og SB gør det færdigt til forelæggelse for 
revisionen. 

b) Administration Gf. 1965 og Månedalen er sammenlagt som Månedalen. 

Enkeltsager.  Enkeltmedlemmer kan optages for kr. 650 pr år som i FL, og  FSNR 
tager sig ikke af sager vedr. nabostridigheder.  

 
12. Repræsentantskabsmøde  den 30. Maj 2015 på Lyngkroen. 

Fordeling af arbejdsopgaver:  SB ? om hvad der sket siden nytår, TK om SOL, KSO 
og Vigmødet den 28/3,  LB taler om afvandingsprojektet og kloakering og 
orienterer om at man kan finde alle referater mv. på hjemmesiden". 
 SB om de 6 forslag til SOL.  GLG vil tale om Sovbrugerråd og RFR. 

13. Ekstraordinært FU-møde med suppleanter inden den 30/5. (Efterfølgende er der 
aftalt et møde torsdag den 14. Maj kl 09.30 (Kr,Himmlf. Dag) hos Charlotte, Gryden 
1.) 

14. Næste FU-møde, hvor og hos hvem inkl. suppleanter?   LB påpegede 
problemer med at vi ikke følger vedtægten fx er der ikke valgt en sekretær mv. 
Tages op når vi mødes næste gang.  LB meddelte at han ikke stiller op ved næste 
rep.møde, resten af FU har fuld forståelse for beslutningen. 

15.  Vedtægten  revision tages op i næste  valgperiode. 

16.  Eventuelt  Vi er naturligvis kede af at LB ser sig nødsaget til at træde helt ud, men 
at vi har naturligvis fuld forståelse af beslutningen. 

 


