
 

 

FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 
            

  REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 
 

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Steen Bakhøj blev enstemmig valgt. 
Dirigenten konstaterede af repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og derfor 
beslutningsdygtigt. 
Dirigenten bad Torben Kann om at være referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 31. Maj  2014  

se www.fsnr.dk  
Referat blev godkendt uden kommentarer. 

 
3. Forretningsudvalgets  Beretning: 

 
Formanden, Lennart Berendt: 

            God morgen og velkommen. 
Beretning: FU har opdelt beretningen om, hvad der er sket siden udsendelsen af 
Nytårsbrevet imellem sig, således at jeg fortæller om kloakering og afvandingsprojektet mod 
Hov Vig, hjemmesiden og lidt om situationen i FU. 
Torben fortæller om KSO og SOL og mødet med kommunen i Vig den 28.3. 
Gert fortæller om Skovbrugerrådet og Rørvig Forenings Råd (RFR). 
Sommerhuskloakering og regnvandsafledning: er som nævnt i Nytårsbrevet bremset af 
sagen om regnvand og nærmest blevet sparket til hjørne.  
På mødet med OF den 15.2.d.å. orienterede Vagn Ytte Larsen om, at Slagelse kommune har 
fået medhold i sagen om modregning af betaling for vejvand i bloktilskud grundet 
vejvandssagen mod Konkurrencestyrelsen. OK har tilsluttet sig udfaldet af sagen via en 
suspensionserklæring. Dommen er afsagt i Østre Landsret. Det forventes, at staten vil have 
prøvet sagen ved højesteret, hvis kommunen får medhold.  
På SOL´s møde med OF den 21. maj i år redegjorde direktør Erik C for status på 
vejvandssagen, og oplyste at der er ”vandtætte økonomiske skodder imellem kommune og 
forsyning. Dette overvåges af Konkurrencestyrelsen. Økonomiudvalget behandler indstilling 
til byrådet om, hvorvidt kloakeringen skal genoptages, så sagen vil foreligge på byrådsmøde 
den 26. maj. 
På mødet med OF den 21.5 spurgte Torben Kann til Hov Vig, hvor betingelsen for 
afvandingsprojektet er kloakering af området. Vagn Ytte oplyste at det er grundejerne selv 
der skal blive enige om betaling og have projektet godkendt. Kommunen og OF gør ikke 
noget, før det private projekt er vedtaget. 
Så kloakering kommer tidligst i gang i 2016, men OF forventer at kunne speede 
anlægsarbejdet op så dele af tidsplanen kan holdes. Vagn Ytte udtrykte derfor optimisme for 
at sommerhuskloakeringen kan genoptages allerede i marts 2016. 
Af referatet fra byrådsmødet den 26. maj fremgår det, at kommunen siger: 
 
Forsat nej til kloakering 



 

 

Odsherred fastholder stoppet for kloakeringen i sommerhusområderne, så længe reglerne for 
afregning af vejafvanding ikke er afklaret. Borgmester Thomas Adelskov, S, forklarede, at 
kommunen risikerer at skulle betale et gebyr på 8 % som bidrag til vandafledning af 
regnvand fra sommerhusveje til kloakkerne, og kommunen har derfor lagt sagt an mod 
Forsyningssekretariatet. Byrådet har godkendt årsrapporten fra Odsherred Forsyning for 
2014 med et overskud 7,4 mio. kr. og bemyndiget borgmesteren til at stemme på 
generalforsamlingen. Gruppeformand Jesper Koch, S, bemærkede, at stoppet for kloakering 
i sommerhusområderne vil påvirke finansieringen af det kommende storrenseanlæg ved 
Tengslemark. 

Den sidste linie er interessant og bekræfter, hvad sommerhusejerne har sagt fra starten, 
nemlig at kloakeringen skulle give indtægter til kommunekassen, således, at de kunne 
finansiere de nye renseanlæg, som et EU- regulativ for ca. 5 år pålagde kommunen 

OF har på grund af et krav om en effektivisering på 5 % indenfor de næste par år taget en 
principbeslutning om, at OF ikke vil indgå i et tættere samarbejde i en stor midtsjællandsk 
fusion af forsyningsselskaber. Man fortsætter på egen hånd.                Vagn Ytte Larsen 
redegjorde for forløbet omkring fusionsundersøgelsen. OF er også underlagt statens 
prisloftafgørelser. En del af effektiviseringen skal findes via indkøbssamarbejder med andre 
forsyninger. En stor del af årsagen til beslutningen skyldes KSO´s meget fine og detaljerede 
høringssvar, som var medvirkende til byrådets beslutning. Status er, at kun 3 af de 
oprindelige 12 forsyninger går videre med fusionssamarbejdet. Skrivelsen fra KSO vejede 
ligeledes tungt hos OF´s bestyrelse.  
Ifølge en ny lov indebærer loven, at kommunerne skal give tilbud om 
henstands/afdragsordning i 20 år til mindrebemidlede grundejere i forbindelse med udgifter 
til kloakering. Så vidt ses, kan de kunder, der opfylder deres betingelser komme til at betale 
for dem, der ikke kan eller vil. På mødet med OF den 21.5. oplyste Hans Glendrup om L86, 
om afdragsordninger på spildevandsområdet og påpegede, at det kan blive administrativt 
kompliceret. Referent Fanny Villadsen, som er leder af Kundeservice og Kommunikation 
oplyste, at godkendelse for at komme ind under ordningen ligger i kommunalt regi, men det 
er forsyningen som står for lånet. Der skal altså søges hos kommunen for at komme ind 
under ordningen. Sommerhusejere som ikke er berettiget til den nye låneordning, kan søge 
om en 3 årig betalingsordning for tilslutningsbidraget hos OF. 
 
Der har senest været møde i styregruppen vedr. afvanding mod Hov Vig den 17.10. 
2014:  
Pumpelaug: Steen Bakhøj og undertegnede sidder i styregruppen, som repræsentanter for 
vores respektive grundejerforeninger. Der ligger nu et projekt klar, hvorfor der snarest skal 
oprettes et pumpelaug. Vi er dog ikke tilfredse med den manglende orientering fra OK, og at 
den fastholder, at de kun skal holde tilsyn med pumpelauget. Vi har lige fra starten sagt i 
styregruppen, at det skal være et offentligt pumpelaug. 
Der bliver pålagt de enkelte medlemmer et stort økonomisk ansvar for administration af 
andres økonomi. Derfor ønsker hverken Steen eller jeg at blive valgt til Pumpelauget. Vi 
føler ikke, at vi har kompetencer til at løse de opgaver, som jobbet kræver, og ikke mindst 
fordi vi kan risikere, at komme til at hæfte for andres manglende betaling, da disse skal 
opkræves af Pumpelauget. Vi vil heller ikke risikere at komme til at hæfte for lånet på 2½ 
million kroner, som OK har givet styregruppen til betaling for udarbejdelsen af projektet.  
OF har lovet at kloakere Hov Vig området samtidig med, at der udføres et 
afvandingsprojekt, som varetages af en privat styregruppe, som har indhentet tilbud på 



 

 

projektet fra Grontmij. FSNR har foreslået at lægge drænledninger i Hov Vig samtidig med, 
at man lægger de store kloakledninger, når afvandingsprojektet af området begynder. 
OF har tidligt i forløbet stillet som betingelse for at gå ind i projektet, at vandet fra Hov Vig 
ledes til Rørvig renseanlæg, hvilket betyder, at der skal lægges nye drænrør, da de 
nuværende er for små. Dette kræver en dispensation, som OF endnu ikke har fået og 
formentlig heller ikke får. Når det nye renseanlæg i Tengslemark er færdigt i 2018, skal 
vandet fra Hov Vig ledes dertil. Derfor forstår vi ikke, at man ikke i første omgang laver nye 
ledninger fra Hov Vig til Tengslemark for at undgå en dobbeltudgift. 
Nu citerer jeg dele af en pressemeddelelse fra Odsherred Kommune den 23. april 2015 som 
vedr. FSNR´s medlemmer.  
 
Miljø- og Klimaudvalg og Sommerhusråd så på kystbeskyttelse og klimatilpasning:  
 
Miljø- og Klimaudvalget tager i maj stilling til to nye kystbeskyttelsesprojekter i Rørvig og 
ved Dybesø. På forslag af Miljø- og Klimaudvalget i Odsherred Kommune havde fagcentret 
Natur, Miljø og Trafik mandag den 20. april 2015 arrangeret en rundtur i kommunen med 
fokus på kystbeskyttelse og tilpasning til klimaændringer. 
  
Digeprojekt i Rørvig:  
 
Deltagerne var om eftermiddagen i Rørvig havn, hvor kyststrækningen syd for havnen blev 
besigtiget. Her har grundejerne anmodet kommunen om at styre et digeprojekt efter 
kystbeskyttelseslovens kapital 1 a, og byrådet skal beslutte, om arbejdsgruppen kan arbejde 
videre med projektet og om kommunen vil afholde udgifterne forskudsvist til at udarbejde et 
projekt og til at stille kommunegaranti. Sagen blev behandlet på Miljø- og Klimaudvalgets 
møde tirsdag den 12. maj 2015. 
Herefter kørte deltagerne til Dybesø og besigtigede kyststrækningen nord for Dybesø og 
Flyndersø, hvor grundejerne ligeledes har anmodet kommunen om at styre et 
kystbeskyttelsesprojekt, og på tilsvarende måde skal Byrådet tage stilling til udlæg og 
lånegaranti. Miljø- og Klimaudvalget behandlede også denne sag på sit møde den 12. maj 
2015. Det vil vi nu blive drøftet i udvalget, og vi vil gerne understøtte de projekter, som er 
udsprunget af grundejernes eget initiativ for at sikre værdier mod oversvømmelse, men det 
er også vigtigt at fastslå, at det er Kystdirektoratet, som skal tage stilling til, om projekterne 
må og kan realiseres. Vedrørende den aktuelle bekymring for skrænten ud for Dybesø, hvor 
der i to læserbreve har været efterlyst en aktion fra kommunen her og nu, er det for det 
første vores vurdering, at der ikke er akut fare for, at Dybesø forsvinder. Det er vores 
vurdering, at der er mindst 50 meter fra havet til Dybesø. For det andet, er der tale om et 
område i privat eje, i dette tilfælde Bevaringsforeningen for Rørvig og Omegn, som vi som 
kommune ikke uden videre kan gribe ind i, siger Morten Egeskov. 
Af byrådsmødets referat af 26. maj fremgår det, at kommunen giver: 
Opbakning til digeprojekt 
Med et beløb på 500.000 kroner til at udarbejde et nærmere projekt for, støtter Odsherred 
Byråd et privat digeprojekt i Rørvig, som vil beskytte 70 ejendomme syd for Rørvig havn 
mod oversvømmelse ved klimaforandringer med højere vandstand. Planen er at etablere et 
1100 meter langt jorddige på vandsiden af Isefjordstien, da ejendommen vil blive 
oversvømmet ved en havvandstigning til 2,1 meter i forhold til i dag. Projektet vil koste 3-4 
mio. kr. at realisere, og kommunen er indstillet på at yde kommunegaranti for et lån på 
maksimalt 4,5 mio. kr. Borgmester Thomas Adelskov, S, bemærkede, at det var et projekt 
som kan minde meget om det, der er etableret på Gniben på Sjællands Odde. 



 

 

 
OF indfører robuste takster:  
 
På mødet den 21.5 oplyste Vagn Ytte, at OF´s bestyrelse, skal holde sig under statens 
prisloft, og samtidig indføre robuste takster både på vand og spildevand, gældende for en 4- 
årig periode.   
Vagn Ytte og Hans Glendrup fra KSO oplyste at sætningen ”robuste takster” skal forstås 
som en ”fast takst” altså en takst der ikke zigzagger frem til 2018. 
Nyt renseanlæg i Tengslemark: Byrådet har vedtaget spildevandsplan 2014- 2018.                         
Af den fremgår det, at der skal anlægges et nyt stort renseanlæg ved Tengslemark med 
udledning til Kattegat. Samtidig skal der nedlægges 11 mindre rensningsanlæg.                                
Der blev afholdt et informationsmøde for beboere i området i april måned 2015 i Stenstrup 
forsamlingshus. Det forventes, at det nye rensningsanlæg står færdig i 2018 mod tidligere 
først 2016 og senere 2017. Vagn Ytte fortalte om borgermødet i Stenstrup forsamlingshus 
den 22. april vedr. opførelsen af Tengslemark renseanlæg. Der blev uddelt en folder om 
projektet.  
FSNR har spurgt om sommerhusejerne berøres af projektet. Direktør for OF Erik 
Christensen har oplyst, at det kan ske i forbindelse med anlæg af hovedtransportledninger.  
Vedr. VVM- tilladelse til afvanding af sommerhusområdet ved Hov Vig har Gert Gyldvig, 
som også sidder i FL´s bestyrelse oplyst, at FL har sendt en klage til kommunen.  
Hjemmesiden: Her kan man bl.a. finde referater fra alle de møder, som FU deltager i, en 
oversigt over bestyrelsen og vedtægter og arkiv mv. Endvidere ligger der en medlemsliste 
over, hvilke grundejerforeninger der er medlem af FSNR. Listen er pr. 31.12.2012, så jeg vil 
gerne anmode om, at man husker at give os meddelelse om nye navne, adresser, 
mailadresser og telefonnumre, idet vi ved udsendelsen af nytårsbrevet har konstateret, at der 
er mange forkerte oplysninger. Der vil efter repræsentantskabsmødet blive lagt en ny liste 
ind på hjemmesiden med de opdaterede oplysninger. 
 
Valg: På sidste års Repræsentantskabsmøde, stillede jeg mig til rådighed som formand for et 
år, idet vi ikke kunne finde andre kandidater. Samtidig bestred jeg jobbet som kasserer. I 
løbet af året skulle FU finde ud af, hvem de ville indstille til formand i 2015. På grund af 
langvarig sygdom og hospitalsindlæggelser har jeg ikke deltaget i en stor del af 
bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. 
Havde jeg sidste år vidst, at jeg skulle igennem flere operationer blandt andet pga. 
stafylokokker og streptokokker i knæet, havde jeg naturligvis ikke modtaget valg. 
Det har været et hårdt forløb for mig og min familie og jeg går stadig til genoptræning. Jeg 
har derfor besluttet, at jeg hverken er på genvalg som formand eller kasserer. 
Jeg er ked af, at jeg er nødt til at træffe denne beslutning, da jeg godt ved, at det er svært 
både at skulle finde en formand og en ny kasserer, men det er heldigvis lykkedes for FU ved 
en ommøblering af posterne, hvilket vi kommer til under valg. 
Jeg skal allerede nu påpege, at vi næste år skal finde mindst 2 nye medlemmer, som er 
villige til at lade sig vælge til FU, da 2 nuværende medlemmer i FU fylder 75 år og de begge 
regner med at udtræde til næste år. 
 
 
FU-medlem Torben Kann: KSO og SOL og mødet med kommunen i Vig den 28.3. Siden 
nytårsbrevet har der været holdt 2 møder i SOL med forudgående møder mellem KSO og          
repræsentanter i SOL, for at planlægge og koordinere vores indsats i SOL. På Odsherreds 
Kommunes hjemmeside kan man se referaterne fra SOL møderne. De for FSNR vigtige og 
relevante tiltag fra SOL-møderne er omtalt i formandens beretning.  



 

 

På Vig mødet den 28. marts, hvor til alle sommerhus GF’ere var inviteret, blev der omtalt de 
kriterier som gælder for den de næste års puljer på kr. 300.000/år og hvordan der kan søges 
til projekter der kan finansieres fra puljen. Gert Leif Gyldvig, Cottageparken havde i 
samarbejde med FSNR indsendt 7 forslag til projekter, som alle på  en eller anden måde vil 
blive tilgodeset.  Der holdes  ”normalt” VIG-møde den 8. August 2015. 
 
FU medlem Gert Gyldvig: 
Ud af de 7 ansøgte projekter vil Visit Odsherred realisere de to projekter vedr. en ny 
landliggerundersøgelse, der skal fremskaffe data om økonomi, antal overnatninger mv. og 
vedr. projektet om en Odsherreds indkørsels markering ved rute 21, så vil OK arbejde på et 
forslag herom. 
Vedr. det 4. forslag om trækspillet i Rørvig Havn, så vil havnen renovere det for egne 
midler.  
Vi fik penge til beachvolleynet mv. og cykelstativer ved de offentlige strande, samt penge til 
at udarbejde et projekt om et udkigs tårn på Højsandet i Rørvig nær DK’s geografiske 
midtpunkt. 
Skov- og naturstyrelsen har ryddet et stort areal af Højsandet. Der er i Rørvig indrettet 
faciliteter for vinterbaderne. Vi har hørt om naboklager om støj fra varmepumper. Det vil vi 
nok komme til at høre mere om efterhånden som varmepumperne bliver slidt. 
Jeg har også deltaget i flere møder i Skovbrugerrådet, som bl.a. har udvirket rydninger på 
Skansehage og Højsandet. I Naturstyrelsens skove skal der på landsplan udpeges forskellige 
træer, såkaldte ”livstræer” for at forbedre biodiversiteten, således, at man kan se et helt 
livsforløb for udvalgte træer i Danmark. 
 
Rørvig Foreningsråd (RFR) tager sig af det nære i Rørvig, hvilket tydeligt kan ses, når 
man besøger Rørvig havn med boder, nedlæggelse af det gamle færgeleje, vinterbaderne  
m.fl. 
Der udover er der kommet en ny Lystfiskerforening. Foreningen har til huse i en af de nye 
boder i havnen. Foreningen vil bygge en hal med bassiner til dyrkning af fiskeyngel til brug 
for udsætning bla. i Isefjorden. FSNR har nu Gert Gyldvig som bestyrelsesmedlem i RFR. 
 
Spørgsmål/ bemærkninger  fra  salen: 
Benny Sloth, Gf Skovbo oplyste, at det vil koste pumpelaugets medlemmer ca. 13 kr. pr. 
måned eller 156 kr. årligt fremover i mange år med diverse prisstigninger /omkostninger, 
som ikke kendes på nuværende tidspunkt, når arbejderne er afsluttet og sat i drift.  
Dirigenten henviste til kommentarerne desangående i formandens beretning. 
 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 
4. Forelæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse og decharge. 

 
Regnskab: Der et overskud på 5.932 kroner, som skyldes, at der ikke i år har været udgifter 
i forbindelse med ansættelse af en ny webmaster. Den største udgift ligger stadig på 
kørselsudgifter, fordi vi især i vinterhalvåret kører til møder i Odsherred med OF, 
Skovbrugerrrådet, styregruppen og SOL. Der er desværre en Gf, som hverken har betalt 
kontingent for 2014 eller 2015, hvilket fremgår af regnskabet. Sagen kan ende med, at 
opkrævningen sendes til inkasso hos en advokat. 
 
Regnskab godkendt med akklamation.  
                                               



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
5. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer – Ingen forslag modtaget  

 



 

 

6. Fastsættelse af kontingent: Forretningsudvalget foreslår uændret 13 kr. pr. grundejer  
 

Det blev vedtaget at kontingentet fastsættes uændret til 13 kr. pr. grundejer. 
 
7. Valg til forretningsudvalg: 

På valg er: 
 
Formand og kasserer Lenart Berendt       Ønsker ikke genvalg 

            FU-medlem  Charlotte Riegels Hjorth     På valg for 2 år        Blev genvalgt 
FU-medlem  Gert Leif Gyldvig                På valg for 2 år        Blev genvalgt 
 
Suppleant 1: Benny Kastrup Hansen        På valg for 2 år    Blev genvalgt  
 
FU består efter valg af formand og kasserer herefter af: 
 
Formand Charlotte Riegels Hjorht            På valg i 2016,  
Kasserer  Steen Bakhøj                             På valg i 2017, 
FU-medlem 1: Gert Leif Gyldvig             På valg i 2017 
FU-medlem 2: Torben Kann                     På valg i 2016 
FU-medlem 3:  ingen kandidat valgt 
 
Suppleant 1: Benny Kastrup Hansen       På valg i 2017 
Suppleant 2: Bodil Hesselbo                    På valg i 2016 
  

8. Valg til revision: 
 
     Revisor 1: Lars Gudbergsen                      På valg for 2 år    Blev valgt frem til 2017 
     Revisor 2: Steen Endersen                         På valg i 2016 
  
9. Eventuelt 

 
Søren Thorborg,  Gf. Rørmosen. Problemer med rødder, der skubber vejbelægningen op. 
Torben Kann svarede at han ville tage det op i SOL.  
 
Ib Ohlsen, Plantagevejs vejlav: Problemer med oplysninger om e-mailadresser for FSNR’s 
Gf’ere. Dirigenten: Vi kan kun appellere til vores medlemmer om at holde FSNR underrettet 
om e-mail ændringer.  
 
Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken:  Claus Marcussen har udgivet en række historiske 
artikler om vores område. Der vil blive lagt et link på FSNR’s hjemmeside. 

           
            Dirigenten Steen Bakhøj takkede for god ro orden under mødet. 
 
 

Den nyvalgte formand Charlotte Riegels Hjorth takkede den afgående formand og 
kasserer Lennart Berendt for det store arbejde han gennem årene har udført for FSNR,  
ikke mindst  i de perioder hvor han har været ramt af sygdom – stor tak til Lennart med de 
bedste ønsker for fremtiden for Lennart og Susanne! 

  


