
 

 

Referat af FSNR`s Forretningsudvalgsmøde lørdag d.  19. September 
2015 kl. 10.00 hos Torben Kann, Røntoftevej 6,  4500 Nyk. Sj. 

Deltagere:  CRH, GLG, SB, TK (referent) 

Afbud fra Benny og Bodil (suppleanter) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt uden bemærkninger. 

2. Eventuelle  bemærkninger til det godkendte referat fra FU mødet den  10.07.2015 
Ingen bemærkninger. 

3. Styregruppen Hov Vig Afvandingsprojektet v/SB  
Afventer svar på klage fra FL over VVM mv.  I øvrigt ligger sagen stille, da kloakeringen er 
sat i bero indtil der er faldet dom i retssagen om ”vejvand”. 

4. SOL puljen og det videre forløb. Bl.a. Udkigstårn ved Højsandet. Cykelstativer, 
Beachvolley-bold/Bane m.fl.  v/ GLG - CHR 
GLG arbejder på sagen bl.a. vedr. en ansøgning til Skov- & Naturstyrelsen. Der skal også 
laves div. tegninger vedr. udsigtstårn til videre foranstaltning. CRH holder styr på den 
videre sagsgang og evt. hjælp fra FU-medlemmer 

5. Information fra møder samt de udvalg og nævn hvor FSNR er repræsenteret.   v/Alle 
Jf. referater fra Skovbrugerråd ( Naturstyrelsen - Vestsjælland), RFR (Rørvig Foreningsråd), 
SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere – Odsherred Kommune), OF – 
(Odsherred Forsyning), Styregruppen vedr. afvanding af Hov Vig (Odsherred Kommune), FL 
(Fritidshusejernes Landsforening), KSO (Kontaktudvalget for Odsherreds Landliggere) .  

6. Aftale om mødedatoer i 2015/2016 og Repræsentantskabsmødet i 2016  v/Alle 
Materiale til nytårsbrev fremsendes af hver især for vores ”fagområder” til SB senest 
ultimo november ( uge 48).  FU møde holdes  onsdag den 25. November kl. 12.00,  onsdag 
den 20. Januar 2016 kl. 13 hos GLG og lørdag den 14. Maj 2016 kl. 10 hos SB i 
sommerlandet. Repræsentantskabsmøde lørdag den 28. Maj 2016 kl. 9.30 på Lyngkroen, 
hvor CRH har reserveret lokale. 

7. Hjemmeside og opdateringer mv. v/ TK 
Der laves en intern og ekstern medlemsliste. Den Eksterne vil være tilgængelig fra vores 
hjemmeside, men kun med GF navn og antal medlemmer, samt med en link til OK’s 



 

 

hjemmeside, hvor man kan finde mere udførlige oplysninger om de enkelte GF .  
FU medlemmernes oplysninger rettes så de er korrekte. Referater fra FU den 10/7 og dette 
referat indsættes på hjemmesiden. 

8. Opfølgning på bankaftale, overdragelse af kassererjobbet, økonomi, v/SB 
Ny ajourført medlemsliste laves af SB.  Der er pt. 41 grundejerforeninger der er 
medlemmer af FSNR repræsenterende i alt 2407 sommerhuse. Regnskabet for 2015 viser 
pt. et overskud på ca. kr. 18.000, men div. møder i efteråret mangler på nuværende 
tidspunkt. 

9. Jagtborg Grundejerfor. bevæggrunde til deres udmeldelse af FSNR v/TK  
Ingen nærmere begrundelse givet efter vores henvendelse. FU tager udmeldelsen  til 
efterretning. 

10. Status på GLG henvendelse til Kystdirektoratet ang. vinterbadernes sauna i Rørvig Havn 
Myndighedsbehandles stadig. 

11. Vindmølleparker v/Alle 
FU mener ikke at FSNR skal have en holdning til vindmølleparker. Vi kan ikke som forening 
kun som enkeltmedlem komme med indsigelser. 

12. Hvem skal vi satse på som nye FU-medlemmer/suppleanter?  v/Alle 
Tages op igen på næste FU-møde 

13. Vedtægtsændringer v/CRH 
CRH og TK  udarbejder et forslag til næste FU 

14. Eventuelt.   
GLG vil undersøge om den film han har om vores område kan vises på REP- mødet.                             

 


