
 

Referat af FSNR FU-møde den 9. april 2020,  
Afholdt som telefonmøde grundet Corona-krisen 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Birthe 
Riddersholm (BR),  
Afbud: Anders Andersen, Dorthe Hansen (DH), Steen Søndergaard (SS) 
 
 
OK: Odsherred Kommune 
OF: Odsherreds Forsyning 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra FU møde 14 feb 2020, godkendt pr e-mail 
3. FU   interne anliggender. 

1. Økonomi/regnskab v/SB 
2. Hjemmesiden v/ TK 
3. Repræsentantskabsmødet 2020 på Lyngkroen, hvordan afholder vi det 
4. Færdiggørelse af indkaldelse til Repræsentantskabsmødet 
5. Beretningen 2019 
6. TK’s ansvarsområder overdrages. 

 
4. Nyt fra udvalgene: 

1. OF ved SS 
2. Skovbrugerrådet v/CRH 
3. Ikke betalere til private fællesveje. Ved BR 
4. KSO og samarbejdet med OK 

 
5. Verserende sager (alle) 
6. Klitborg grf.: Påbud fra OK 

    
7. Eventuelt.  

 
 
 

 
Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2:  

Referatet fra FU-mødet 14 feb. 2020 er godkendt via e-mail. Ingen yderligere kommentarer.  

 
 



Ad 3: 
1. SB gennemgik økonomien. Der er i skrivende stund 141.520 kr. på kontoen. Regnskabet er 

revideret af en af revisorerne, den anden gør det her i Påsken. Så skulle regnskabet være til at 
udsende. Der er en enkelt restance. Der sendes en ekstra rykker til foreningen. 
 

2. Hjemmesiden: Indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet, samt regnskab og beretning lægges på 
hjemmesiden. TK laver udkast til en skrivelse til hjemmesiden, der fortæller hvordan 
Repræsentantskabsmødet afholdes. Se næste punkt for detaljer. 

 
3. Repræsentantskabsmødet 2020: På grund af Coronakrisen, blev det besluttet at afholde 

Repræsentantskabsmødet på e-mail.  SB redegjorde for muligheden og lovligheden af at afholde 
mødet på denne måde. Vi udsender indkaldelsen senest den 7. maj, men helst inden. Det blev 
derved også besluttet, ikke at udsætte repræsentantskabsmødet til et senere tidspunkt i juni 
måned, da forretningsudvalget ikke på dette tidspunkt ville udsætte vores medlemsforeninger for 
et fysisk indendørs møde.                                                                                                                                                                                                      

4. Indkaldelsen: SB havde lavet en første version af indkaldelsen til mødet. Vi gennemgik den og 
kommenterede den. SB færdiggør indkaldelsen og sender den til BR, som tilføjer punktet om 
Private Fællesveje. Indkaldelsen sendes så igen til bestyrelsesmedlemmerne, som endeligt 
godkender den version, der skal udsendes.   
 

5. Beretning til Repræsentantskabsmødet: Da beretningen skal udsendes sammen med indkaldelsen, 
er deadline for at sende indlæg til BR den 27. april. BR sammensætter beretningen og sender den til 
forretningsudvalgets  godkendelse.                                                                                                                                  
CRH skriver om velkomst, samarbejdet med Trafik Team, Musikfestival Nordstrand og andet fra OK 
SB skriver om Hov Vig 
SS  skriver om OF 
BR skriver om Private Fællesveje 
TK skriver om KSO 
 

6. TK’s ansvarsområder: BR overtager TK’s kontakt til vores webmaster. CRH overtager pladsen i KSO. 
 
Ad 4:  
 

1. Odsherred Forsyning: SS var ikke til stede og vi har ikke modtaget noget referat fra ham.         
TK kunne berette, at kloakeringen har voldt stort besvær, på grund af den våde vinter 

 
2. Skovbrugerrådet: Intet nyt  

 
3. Private Fællesveje:  BR har haft et møde med OK, som forstår det store problem med at få alle 

til at deltage i betalingen af vedligeholdelse af de private fællesveje. Der arbejdes på en måde, 
for at få de ikke betalende lodsejere til at betale til vedligeholdelsen af de private fællesveje.  
BR har lavet en forespørgsel til formændene for de enkelte FSNR medlemsforeninger og der er 
problemer med ikke betalende lodsejere i de foreninger, hvor der ikke er et tinglyst 
medlemskab. BR går videre med at finde en proces for at opkræve vejbidrag. BR bad om at få 
en bemyndigelse fra FSNR til advokathjælp til opkrævning af vejbidrag vedrørende 
vejvedligeholdelsen af private fællesveje. Der var enighed om, at vi skal have punktet med på 
Repræsentantskabsmødet. BR formulerer punktet og skriver det ind i Indkaldelsen til 
efterfølgende godkendelse af FU.  

 
4. Nyt fra KSO: Se punkt 3, - 6  



Ad 5 og 6 : Verserende sager:  
 
 
Klitborg Grundejerforening har fået et varsel om påbud og partshøring fra OK om at lovliggøre flere forhold.  
Det drejer sig om et opsat skilt, et ca. 60 årigt gammelt hegn der spærrer for en del af klitten, ca. 25 m. 
samt spærrer for færdsel til en sti henover Klitborg Grf.  matrikel og nogle af dens medlemmers grunde. 
P.g.a. Corona krisen har man ikke kunnet afholde den planlagte besigtigelse. Klitborg Grf. har søgt 
aktindsigt hos Naturklagenævnet ang. sager om fjernelse af hegn. Sagsbehandlingen i Naturklagenævnet er 
ca. ½ til 1 år. 
CRH kontakter formanden for Klitborg Grf. ang. sagens videre udvikling. 
 
 
Ad 7: Eventuelt  
OK har ansat to nye Skorstensfejer mestre. FSNR har ikke fået direkte henvendelse om dette. Der arbejdes 
på at få lavet en SMS-service, som kan bruges før skorstensfejer besøg. 
 
Morten Egeskov er blevet ny direktør for Geopark Odsherred.  
 
 
 
 
 
Birthe Riddersholm 


