
                                                                                                                                      Den 1. maj 2020 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

i FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 
 
 

Lørdag den 30. maj 2020 kl. 09:30 
 

 
På grund af COVID-19 vil det i år desværre ikke være muligt at mødes fysisk. I stedet opfordres alle til at 
deltage ved at afgive deres stemme (en stemme pr. forening, hvor foreningens navn angives) pr. e-mail til 
både dirigent og formand senest den 30. maj kl. 11.00 på mail adresserne: 
 

carsten@riddersholm.dk      charlotterh@broksoe.com 
 
NB: Skærby Strand og Trolleskoven har iflg. vedtægt 4. to stemmer hver. 
 
 
Forretningsudvalget håber på, at medlemmerne vil stemme for forretningsudvalgets beretning og regnskabet 
for 2019 samt for bestyrelsens forslag i punkterne 1. 4. 5. 6. 7. 8. a og 8. b 
 
 
Eventuelle bemærkninger til referat af 1 juni 2019 samt spørgsmål til beretning og regnskab kan stilles 
sammen med stemmeafgivningen. Alle bemærkninger, spørgsmål og svar vil fremgå af referatet fra 
repræsentantskabsmødet. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Forretningsudvalget foreslår Carsten Riddersholm som dirigent og Birthe Riddersholm som referent 
 
2. Bemærkninger til referat fra Repræsentantskabsmødet den 1. juni 2019 – se www.fsnr.dk  
 
3. Forretningsudvalgets beretning, se vedhæftede beretning 
 
4. Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge, se vedhæftede regnskab 

 
5. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer  

 
a: Forslag fra Forretningsudvalget: Forretningsudvalget bemyndiges til at kunne beslutte, at FSNR 
kan finansiere hel eller delvis advokathjælp, til opkrævning af vejbidrag vedrørende vedligeholdelse 
af private fællesveje. Sagen er principiel og anvendes som prøvesag til andre medlemmers 
benyttelse. Se vedhæftede beretning som begrundelse for sagen. 
 
b: Forslag fra medlemmerne: Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne                                                       

 
6. Fastsættelse af kontingent for foreninger, enkeltmedlemmer og rykkergebyr for næste år                                          

Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingentet på 10 kr. pr. grundejer for foreninger, uændret 
650 kr. for enkeltmedlemmer samt et uændret rykkergebyr på 100 kr. 

 
 



 
 

 
7. Valg til forretningsudvalg  

 
På valg er:  
Forretningsudvalget foreslår:     Charlotte Riegels Hjorth     på valg for 2 år    villig til genvalg    
Forretningsudvalget foreslår:     Steen Søndergaard               på valg for 2 år    villig til genvalg      

      Torben Kann                                                                            på valg for 2 år    modtager ikke genvalg  
 
Derfor foreslår forretningsudvalget:  Dorthe Hansen, Apotekervangens Grundejerforening, som har 
været valgt som forretningsudvalgs suppleant i 2018 og 2019      på valg for 2 år  
 
FU består i øvrigt af: 
      Nuværende kasserer:              Steen Bakhøj                            på valg i 2021       
      Nuværende sekretær:             Birthe Riddersholm                   på valg i 2021     
                                 
 
8.   a     Valg af suppleanter                                                                                                                                                  
Forretningsudvalget foreslår:   Anders Andersen                          på valg for 1 år     villig til genvalg 
 
Forretningsudvalget foreslår:  Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparkens grundejerforening, som er 
bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land                                      på valg for 1 år 
    
 
8. b    Valg til revision 
 
Forretningsudvalget foreslår:  Steen Endersen                              på valg for 1 år      villig til genvalg 
Forretningsudvalget foreslår:  Lars Gudbergsen                           på valg for 1 år      villig til genvalg 
 
9. Eventuelt 

 
På forretningsudvalgets vegne  

Birthe Riddersholm 


