
 
Referat af FSNR FU-møde den 27. marts-2018,  

Afholdt hos Frank Hansen, Platanvej 12, Nykøbing 
 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Birthe 
Riddersholm (BR), Anders Andersen (AA), Frank Hansen (FH) 
 
Afbud: Steen Søndergaard (SS) 
 

DAGSORDEN: 
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendelse af referat fra sidste møde (13. januar 2018), godkendt pr e-mail 

2. F U   interne anliggender. 
 Økonomi/regnskab v/SB 
 Hjemmesiden v/ TK 
 Udsendelse af indkaldelse til Repræsentantskabsmødet 

3. Nyt fra udvalgene: 
 SOL status v/TK 
 OF ved SS 
 Skrivelse vedr.:  Trafik på Rørvigvej ved Lynkroen/Sparkøbmand v/SB og TK        
 Skovbrugerrådet v/CRH 
 Rørvig Foreningsråd v/BR 
 Hov Vig projekt v/SB og TK 

4. Verserende sager (alle) 
5. Eventuelt.  

  
 
 

Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt. Referatet fra FU-mødet den 13.jan 2018 er godkendt via e-mail. 
Ingen kommentarer i øvrigt. 

 
Ad 2: 

1. SB gennemgik økonomien. Alle har nu betalt kontingent. Der er i skrivende stund 2311 
medlemmer. Det ser helt fornuftigt ud med økonomien. Revision af regnskabet for 2017 foretages 
Langfredag. 
 

2. Hjemmesiden er fuldt opdateret.  
 

Repræsentantskabsmødet afholdes den 26/5 på Lyngkroen. Vi regner med at vi bliver 20-25 personer som 
vi plejer. SB havde udarbejdet en indkaldelse til Repræsentantskabsmødet, som vi gennemgik. Der er ikke 
indkommet forslag fra medlemmerne. FU foreslår en nedsættelse af kontingentet til kr. 10,- pr. Grundejer i 
2019. 
Valg til FU: Heldigvis er de, der er på valg i år, villige til genvalg. Det var enighed om, at der i år ikke skal 
være en foredragsholder. SB vil forklare kort om hvordan man forholder sig med hensyn til 
grøfteoprensning, herunder hvordan Odsherreds Kommune kan komme med et påbud til grundejerne. 



3. Indkaldelsen udsendes af BR den 30. april. Tilmelding med højst 2 personer fra hver forening skal 
ske senest den 17. maj til Charlotte (broksoe.crh@mail.tele.dk) CRH underretter Lyngkroen om 
antal. 
 
Formandens beretning sammensættes af BR. De enkelte indlæg sendes til BR inden den 15. april.  

 CRH skriver indledning 
 SB et afsnit om Hov Vig 
 TK om KSO, SOL og landliggerundersøgelsen. 
 BR om Rørvig Foreningsråd (RFR) 
 CRH om Skovbrugerrådet. 
 SS om Odsherred Forsyning (OF) 
 Carsten Riddersholm foreslås som dirigent. BR spørger ham. 

Ad 3:  
1. SOL: Landliggerundersøgelsen er kommet. TK har sendt link til alle. TK gennemgik den i storetræk. 

Enkelte nøgletal: 
Årligt totalforbrug pr. husstand 51.000kr. 
Antal sommerhuse i Odsherred 21086, Totalforbrug: 1.100 mia. Kr. 
Forbrug dagligvarer og restauranter: 34.400 kr./hus 
Der er gennemsnitligt 57 overnatninger pr. sommerhus pr. år. 

 
2. Odsherreds Forsyning(OF): SS-referat af 17/03 blev gennemgået, samt referat fra OF 

kontaktudvalgsmøde d. 02/03 blev drøftet. SS har henvendt sig til OF pr. Mail d. 05/02-18 
angående blødgøring af vand samt minirensningsanlæg. OF formand, Vagn Ytte Larsen, vil tage det 
op i bestyrelsen. Der var dog ikke den store interesse grundet de tekniske og økonomiske 
problemer ved forslagene. 
 

3. Trafikbrev: CRH har rettet henvendelse til OK for at høre nyt om vor henvendelse angående 
trafikken på Rørvigvej. Der er stadig ikke kommet noget svar. CRH opdaterer os hvis hun hører 
noget. FH kunne tilføje, at der nu formentlig vil blive yderligere trængsel ved Lyngkroen/ 
Sparkøbmanden, da der er kommet ny ejer på Cafeen, der har minigolf. Den skal nemlig holde 
åbent i hele sommerperioden. 

 
4. Skovbrugerrådet: SB var så venlig at træde til, da CRH ikke havde mulighed for at deltage i mødet 

den 22/2 2018. SB havde lavet et kort referat af mødet. Udpegning af urørt skov er det vigtigste lige 
nu. 
 

5. Rørvig Foreningsråd (RFR): Der er generalforsamling den 22/4 
 

6. Hov Vig: SB har henvendt sig til Rasmus Kruse fra OK. Han har fået svar tilbage på sine spørgsmål, 
men flere ting er stadig uklart. SB vil sammenfatte svaret og sende det til Rasmus Kruse, for at få en 
tilkendegivelse af, at det er sådan hans svar skal forstås. Det vil vi så kunne referere til ved vort 
Repræsentantskabsmøde. 
 

Ad 5: Verserende sager. En henvendelse vedrørende strandadgang fra Thorsvej 61 er blevet besvaret. FSNR 
kan ikke gå ind i enkeltsager. 
 
Ad 6: Eventuelt: Ved retten i Holbæk er det fastslået ved dom den 7. april 2017, at ikke-medlemmer af en 
lokal grundejerforening er pligtige til at betale vejvedligeholdelsesbidrag ud fra en ligelig fordeling.  Når 
disse ikke-medlemmer bor ved en stikvej til grundejerforeningens fællesvej og benytter denne. 



 
En lodsejer har bedt os om at sørge for, at der sker fredagstømning af skraldespande ved de offentlige 
strande. Vi ser på det og henvender os til OK, hvis problemet også opstår i den nye sæson. 
 
Næste møde er Repræsentantskabsmødet den 26. maj kl. 9.30 på Lyngkroen. 
 
 
 
 
Birthe Riddersholm 


