
	
Referat	af	FSNR	FU-møde	den	2.	november-2019,		

Afholdt	hos	Steen	Søndergård,	Lyngengen	21,	4500	Nykøbing	Sjælland	

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

DAGSORDEN:	
	

1. Godkendelse af dagsorden.	
2. Godkendelse af referat af FU møde d. 3-08-19 - (er godkendt pr. mail.)	
3. F U   interne anliggender.	

1. Økonomi/regnskab v/SB	
2. Hjemmesiden v/ TK	
3. Nytårsbrev	

	
4 Nyt fra udvalgene:	

1. Odsherred Forsyning v/ SS: Kloakering af Hov Vig, hvad nu? Renseanlæg i 
Fårevejle        

2. Skovbrugerrådet v/CRH	
3. Rørvig Foreningsråd v/BR 	
4. OK: Budget og nedskæringer i Miljø og Klimaforvaltningen	
5. KSO og samarbejdet med OK ved TK 

	
5 Verserende sager	

1. Dråbefondens Festival – opfølgning	
2. Hastighedsreguleringen på Rørvigvej	
3. Møde i Rørvig By og Land	
4. Vejvedligeholdelses Workshop	

6 Eventuelt.  	
 	
  
 
	

	
Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
	
Ad 2:  
Godkendt pr e-mail. Ingen yderligere kommentarer 

 



Ad 3: 
1. SB gennemgik økonomien. Vi har et overskud på ca. 10 000kr. lige nu. Kørsel er 

lidt mindre end det plejer. Repræsentantskabsmødet var billigere i år. Kontorhold er 
steget lidt, da vi lige har købt klip til hjemmesiden. 
 

2. Hjemmesiden: Det nye referat og den nye medlemsliste lægges på hjemmesiden, 
så snart referatet er godkendt. Det er vigtigt, at vi opdaterer hjemmesiden med al 
relevant ny viden til medlemmerne.  
 

3. Nytårsbrev 
Deadline for indsendelse af indlæg til Birthe er den 1. december.  
CRH skriver indledning, om Dråbefonden, Skovbrugerrådet, hastighedsregulering 
på Rørvigvej 
Torben skriver om KSO og sommerhusmøderne 
Steen S skriver om OF og Hov Vig. 
 

 
Ad 4:  

1.    OF:  
• Investeringsplanen for de næste 5 år, er underlagt statens investeringsloft. Det 

betyder, at Hov Vig projektet tidligst kan påbegyndes i 2025. OF afventer 
klarmelding fra OK. 

• OF er overgået til 5 partnerskabskontrakter med entreprenørerne, så der kun 
skal laves EU-udbud hvert 5. År.  

• Der arbejdes på at fjerne udledning af spildevand til Isefjorden ved, sammen 
med Holbæk kommune m.fl., at udbygge rensningsanlægget i Fårevejle og 
udlede til Nexeløbugten inkl. et rodzoneanlæg. 

• Der vil ikke foreløbig blive etableret flere kloakeringer med vakuum, før der er 
indhøstet flere erfaringer fx med støj.  

 
2. Skovbrugerrådet: Der var møde den 12 09 2019. Mødet handlede bl.a. om status 

for udpegning af urørt skov. Drøftelse og gennemgang af nyt areal mellem Nakke 
Skov og Hov Vig. Der er endnu ikke kommet referat.  
 

3. Rørvig Foreningsråd RFR: BR har kontaktet RFR, men har ikke fået noget svar 
 

4. Nyt fra OK: OK har nu fået 4 dages uge. Der vil komme nedskæringer i Miljø og 
Klimaforvaltningen.  
 

5. KSO. I denne periode foregår samarbejdet med OK igen på sommerhusmøder to 
gange om året. Der er desværre tale om envejskommunikation og FSNR ønsker at 
få genetableret samarbejdet som SOL havde med OK 

 
Ad 5:  

1. Dråbefondens Festival: En af vores medlemsforeninger kontaktede os med 
ønsket om, at vi (FSNR) gik ind i problematikken og de derved forbundne gener for 
naturen m.v. ved afholdelse af en musikfestival med 6.000 til 20.000 gæster på 
feriekolonien Nordstrands område ejet af Frederiksberg Kommune.                      



Med en fælles indsats fra naboerne til Feriekolonien Nordstrand og FSNR er 
ansøgningen om festivalafholdelsen så blevet trukket tilbage til stor tilfredshed for 
sommerhusejerne i området. 

2. Hastighedsreguleringen på Rørvigvej: Steen B vil ringe til OK Tina Skovgård for 
at finde ud af, om hastighedsreguleringen kommer med i 2020 budgettet. 

3. Møde Rørvig By og Land. CRH deltog. FSNR har sendt indbydelsen til alle 
formændene i vores medlemsforeninger, så de kunne distribuere den videre til egne 
medlemmer. Mødet var godt besøgt. Der blev lavet workshop og CRH var i gruppe 
med håndtering af tilgroning af naturarealer. Lodsoldermandsgården. Der er ikke 
noget nyt i den sag og der sker overhovedet ingen ting. Den står stille og roligt og 
forfalder. 

4. Vejvedligeholdelse: Workshop om vejvedligeholdelse af private fællesveje den 9. 
august 2019. CRH, TK og DH deltog. De aftaler, der er opsagt af OK, hvor OK 
opkræver betalingen for vejvedligeholdelsen, bliver ikke genindført. Kommunen 
opfordrede til, at man opretter vejlaug eller Grundejerforeninger. 
Kommunen oplyste på mødet, at de gerne vil henvende sig via e-Boks til de 
brugere, der benytter private fællesveje og gøre dem opmærksom på at de, ifølge 
privatvejsloven, er pligtige til at betale deres ligelige del af vedligeholdelsesudgiften.  
Det er i øvrigt muligt at oprette en vejtilsynssag via Kommunen. Hvis kommunen 
anerkender, at vejen er for dårligt vedligeholdt, vil lodsejeren blive pålagt at bringe 
vejen i orden. På mødet var der mange der gav udtryk for, at der var bøvl og 
besvær med manglende vejvedligeholdelse og mange ”gratister”. Vejdirektoratet er 
klar over, at der er øget tung trafik, som vil ødelægge grusvejene.  

 
 

Ad 6: Eventuelt  
Næste møde. Fredag den 14. februar 2020 hos Birthe Riddersholm Græshoppestien 8 kl. 
10.00 
 
 
 
Birthe Riddersholm 


