
FSNR Forretningsudvalgsmøde fredag d. 10. juli 2015 kl. 15 

Hos Charlotte Riegels Hjorth, Gryden 1,  4500 Nyk. Sj. 

Deltagere: TK, SB, GLG, CRH, LB, og Susanne Berendt  (deltog kun under 
punktet regnskabs overdragelse) 

1.         Godkendelse af dagsorden.                                               Godkendt. 

1 a.      CRH foreslog at punkt 9 blev fremskyndet til punkt 1 a, da LB kun 
behøvede at deltage i dette punkt. 

1 a       Ny bankaftale , overdragelse af kassererjobbet, økonomi v/LB     

             Susanne Berendt og SB. 

SB gav en tom USB nøgle til LB, så regnskabet kan blive overført til SB. 
Man aftalte at mødes en dag i  uge 29 og se på de praktiske sider af 
regnskabsføringen. Udgifter vil stadig blive betalt af LB indtil den nye 
foreningskonto er kørende. Vi takkede Susanne Berendt for hendes 
arbejde med bogføringen under Lennarts sygdom. Efter mødet kørte CRH 
ud til dem og overrakte et gavekort på 2 x buffet hos Rørvig Fisk, som en 
beskeden tak for LB arbejde som formand og kasserer i FSNR. 

SB havde gjort et stort stykke arbejde med at fremskaffe de mange 
papirer til vores nye foreningskonto i Danske Bank. Disse blev underskrev-   
et af os alle. For fremtiden skal 2 have fuldmagt til kontoen, kassereren og 
formanden. SB tager kopi af alle bankpapirerne til sit eget arkiv. 

CRH havde undersøgt hvorvidt vores forening skulle have et CVR nr, samt 
være momspligtig i.h.t. til en ny lovgivning. Det skal vi heldigvis ikke, så 
længe vi ikke modtager off. tilskud, ansætter personale eller er selskabs-  
skattepligtige. Vi tager spørgsmålet op igen, når og hvis vi får penge fra 
SOL-puljen til de søgte projekter. 



2.          Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet d. 30-05-15 

              Godkendt. Debat om forløb og hvordan får vi flere grundejerfor.  

              til at deltage, blev udskudt til et senere møde. 

3.           Styregruppen Hov vig Afvandingsprojekt v/SB                                         

               Intet nyt. 

4.           Sol Puljen og det videre forløb. Udkigstårn ved Højsandet. Hvilke     

              andre fonde kan der søges v/GLG og TK. 

Vi afventer mødet med Turistchef H.J. Olsen d. 14-07-15 kl. 10. Vi deltager 
alle 4 fra FU. Hvor GLG vil orientere om de forskellige projekter. 

Se SB referat af mødet pr. mail d. 26. juli 2015. 

5.          Fordeling af arbejdsopgaver/repræsentation i de forskellige  

             Udvalg, information til disse. 

SB -  varetager kassererjobbet, er medlem af Styregruppen Hov Vig.   
koordinator for Nytårsbrevet. 

TK – er ansvarlig for IT og hjemmeside, samt SOL og KSO plus de 2 årlige 
møder med OF. 

GLG  sidder i Skovbrugerrådet og Rørvig Foreningsråd. 

CRH  - er suppleant til samtlige råd og møder. 

Den person der afholder FU møde, skriver referat fra mødet.                        
Formanden er ordstyrer ved FU-møderne 

6.          Aftale om mødedatoer i 2015 v/ SB 



Næste møde er lørdag d. 19. september 2015 kl. 10 hos TK Røntoftevej 
6.  4500 Nykøbing Sj. 

 Derefter aftales nye mødedatoer. GLG undersøger dato og sted for 
julefrokost. 

Punkterne 7 , 8, 10  udsættes til senere møde. Punkt 9 er taget som punkt 
1 a. 

11.          Status på GLG henvendelse til Kystdirektoratet ang. vinterbader-        

               nes sauna i Rørvig Havn. 

GLG kunne oplyse at Kystdirektoratets først kan svare på sagen efter d. 
01/08-15 ang- tilladelse / lovliggørelse. 

12.          Eventuelt. 

Vig mødet der i år foregår i Nykøbing Sj. er indkaldt til lørdag d. 08-08-15. 
CRH deltager, de andre giver besked pr. mail senere. Tilmelding til mødet 
er ikke nødvendig iflg. indkaldelsen. 

På næste møde skal vi have drøftet vedtægtsændringer, bl.a. skal der 
indskrives at formand og kasserer har fuldmagt til kontoen, at FU 
konstituerer sig selv efter repræsentantskabsmødet. Vi skal drøfte prisen 
på kontingent for enkeltmedlemmer (p.t. er det kr. 650,-) samt gebyr for 
”for sen betaling”. 

 

Referent:  CRH  d. 27-07-15     


