
Referat af FSNR`s  Forretningsudvalgsmøde onsdag den 10. februar 2016 

Hos Charlotte Riegels Hjorth, Broksøvej 46 – 4160 Herlufmagle. 

Deltagere :  

Gert Leif Gyldvig (GLG), Torben Kann(TK), Steen Bakhøj(SB) og Charlotte Rigels Hjorth(CRH)                                

1. Godkendelse af dagsorden.                                                                                                                                
Dagsorden godkendt. Mødet var flyttet fra den 20. januar grundet GLG´s sygdom. 

2. Valg af ordstyrer og referent.                                                                                                                                    
SB valgt til ordstyrer og CRH valgt som referent. 

3. Bemærkninger til referat fra FU-møde d. 19-09-2015.                                                                                         
SB spurgte til den gamle film fra Højsandet, Rørvig. GLG vil tage den korte film med til 
næste FU-møde, når han får redigeret den. Måske kan den vises til årets 
repræsentantskabsmøde.  

4. Status vedr. FSNR`s  regnskab 2015                                                                                                          
SB gennemgik regnskabet for 2015 og redegjorde for de rykkere, der er udsendt. Budget 
for 2016 blev også gennemgået. Da grundejerforeningen Jagtborg desværre har meldt sig 
ud pr. 31-12-15, er der i 2016 – 430 færre medlemmer og dermed en mistet indtægt på 
5.590 kr. i 2016.       

5. Status omkring Hov Vig afvandingsprojekt (afgørelsen af VVM undersøgelsen)                  
TK har pr. mail den 5. februar sendt os resultatet af Højesteretsdommen vedr. vejvands-
bidrag. Det kommer forhåbentligt til at betyde, at der ikke skal betales for vejvands 
afledning på grusvejene i sommerhus områderne. Fordi Odsherred Kommune (OK) nu selv 
må fastsætte vejbidragstaksten. Vi må afvente OK`s og Odsherredes Forsynings (OF) 
reaktioner på højesteretsdommen for at se, hvad det kommer til at betyde for afvandings- 
og kloakeringsplanerne ved Hov Vig. 

6. Status vedr. planlægning  af møde med Benny Sloth fra Styregruppen Hov Vig                                        
Vi afventer udspil fra OK til Styregruppen for afvandingen af Hov Vig. TK meddeler dette til 
Benny Sloth. 

7. Status omkring SOL puljens videre forløb (Højsandet, udkigstårn, Beach Volley bold baner   
ved GLG.                                                                                                                                                        
GLG orienterede om at vores ansøgning til Den Sociale Naturpulje under Naturstyrelsen om 
tilskud til projekt : ”Udsigtstårn på Højsandet i Rørvig ” desværre ikke blev imødekommet. 
Rørvig gl. vandtårn er sat til salg, måske kunne man få OK til at købe det og sætte det i 
stand til et udsigtstårn. Flere andre muligheder blev drøftet og GLG vil igen rykke for 
opmåling ved Højsandet  via droneflyvning. Når vi har de målinger, kan vi se, hvor højt 
tårnet skal være. Derefter kan vi kontakte turistchefen H.J. Olsen og fortælle om ideerne. 
Ang. Beach Volley boldbanerne, er det stadig et praktisk spørgsmål om, hvem der skal 
sørge for at sætte dem op og tage dem ned. GLG vil forespørge forpagteren af iskiosken 



ved Telegrafvej om de evt. kunne gøre det, samt opbevare banerne.. TK fremførte, at ved 
disse SOL projekter, skal der også gives penge til driften. Dette tager TK op på næste SOL 
møde.   

8. Status omkring vinterbadernes sauna                                                                                       
Denne er nu godkendt og lovlig. 

9. Status omkring trækspillet i Rørvig Havn                                                                                           
Rørvig Havn har ikke råd til at stå for en renovering af det gamle trækspil. TK vil tage det op 
i SOL og foreslå en bevilling til renovering i 2016. Det vil være et godt initiativ for turismen. 

10. Information fra møder/udvalg som FSNR er repræsenteret i (Styregruppen Hov Vig, RFR, 
KSO, SOL, Skovbrugerrådet.                                                                                                                                      
Referater fra de forskellige udvalg er tidligere tilsendt pr. mail. GLG vil deltage i Rørvig 
Foreningsråd møde d. 27. februar 2016. SB vil deltage i mødet d. 27-03-2016 vedr. 
Lodsoldermandsgårdens fremtid. Vi har kun en observationspost fordi FSNR ikke involvere 
økonomisk i dette projekt. TK fortalte om tre andre SOL projekter, som OK selv vil tage sig 
af. TK kom også ind på SEAS høje el priser, se notat fra KSO af 4. februar. 

11. Status omkring hvem vi vil foreslå som kandidater til FSNR`s bestyrelse samt hvem der er 
på valg i 2016                                                                                                                                       
På valg er i 2016 er : CRH og TK – begge er villige til genvalg. GLG ønsker desværre ikke 
genvalg. Derfor er der yderligere 2 FU medlemmer på valg i år. Der skal også vælges en ny 
FU-suppleant. Det er svært at få nye FU medlemmer, derfor blev forskellige muligheder  
drøftet og CRH vil kontakte mulige emner inden indkaldelsen til repræsentskabsmødet 
udsendes. 

12. Status vedr. FSNR`s  repræsentantskabsmøde 2016.                                                                       
Repræsentantskabsmødet er fastlagt til d. 28-05-2016 kl. 9:30. Lyngkroen er bestilt til ca. 
30 personer. CRH sørger for at få bekræftet aftalen i marts mdr. SB foreslås som dirigent og 
TK som referent. 

13. Forslag til vedtægtsændringer.                                                                                                  
Forslagene til vedtægtsændringerne udarbejdet af  CRH og TK blev debatteret og der var 
en del rettelser. TK sender et tilrettet forslag, hvor man tydelig kan se de nugældende og 
de foreslåede ændringer. 

14. Møde datoer for FSNR`s FU i 2016.                                                                                                                          
Næste møde er hos SB lørdag den 14. maj kl. 10 på Margueritevej 31, Nyk. Sj. og den 28. 
maj kl. 9.30 på Lyngkroen. 

15. Hvordan får vi flere medlemmer og hvordan meddeler vi hvad FSNR arbejder med og står 
for                                                                                                                                                                   
TK vil opfordre til, at KSO på næste Vig møde fortæller om strukturerne i de mange 
grundejerforeninger. GLG foreslog, at vi i næste nummer af ”Landliggeren ” fortæller om 
FSNR´s arbejde. TK fortalte, at SOL netop gerne vil have, at der afsættes et beløb til at 
belyse SOL´s og KSO`s arbejde.  SOL`s sekretær kunne f.eks. sende informationer til 



”Landliggeren”. FSNR sparer tid for både OK og grundejerforeningerne ved, at der kun er 
en henvendelse fra en paraplyorganisation i stedet for måske fra 40 -50 foreninger. 

16. Status omkring hjemmesiden                                                                                                             
TK fortalte om den ny medlemsliste, hvor der kun står foreningernes navn og  medlems-
antal. CRH har flere gange fået klage fra et medlem af Grundejerforeningen Lyngengen 
over, at han stod opført som næstformand i foreningen – det viste sig at vores tidligere 
medlemsliste kom frem, når man googlede grundejerforeningen Lyngengen. Denne liste 
har ikke været på vores hjemmeside siden september 2015. Desværre er det ikke muligt, at 
fjerne sådanne links fra Google. 

17. Eventuelt.                                                                                                                                                            
På næste møde skal der aftales nye mødedatoer samt dato for 2017 repræsentantskabs-   
mødet. SB oplyste, at kørselsgodtgørelsen for 2016 er 3,63 kr. pr. km.                                                             

 

Referent: Charlotte Riegels Hjorth 

                                                                                                                                               

 

  

          


