
Referat	af	FU	mødet	den	12.	januar	2023	
Afholdt hos Birthe Riddersholm, Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 

Til stede: Steen Bakhøj (SB), Birthe Riddersholm (BR), Dorthe Hansen (DH), Peter Beyer (PB) og  Henrik 
Bøgevad (HB) 

1. Godkendelse af dagsorden. 
• Dagsordenen blev godkendt. 

2. FU interne anliggender. 
a. Økonomi/regnskab 2022 ved SB 

• 2 foreninger har betalt for meget, 19 grundejerforeninger har endnu ikke 
betalt. De vil få en rykker. 

• Der er kommet nye skattetakster for kørsel, taksten er nu 3,73 kr. pr km. 
• Vi betaler ikke mere negativ rente men til gengæld skal der betales 1 kr. pr.  

kontering. 
• Regnskabet er vedlagt. 

b. Hjemmesiden. 
• Hjemmesiden er under revision, der mangler lidt mere arbejde på den, inden 

den er helt færdig. 

c. FL og forsikringer? Noget nyt? 
• Der indsættes en link til forsikringsoplysningens hjemmeside, og en link til 

bestyrelsens opgaver i frivillige foreninger på hjemmesiden. Peter laver en kort 
tekst til begge link.  

d. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet 2023 
• Repræsentantskabsmødet afholdes den 3 juni, datoen meldes ud på 

hjemmesiden. 
• Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indsendt 

senest 1 april. 
• Birthe og Steen er på valg. 
• Til næste møde skal der udarbejdes et oplæg til indkaldelsen. 
• Vi starter mødet med en workshop, der drejer sig om affaldssortering. 
• Peter beder affaldsteamet om at komme og give en kort introduktion ca. 15 

minutter. 
• Workshoppen designes som et cafe-seminar. 

  
4. Nyt fra udvalg mv: 

a. Odsherred Forsyning. 
• I forbindelse med det næste møde i Odsherred Forsyning den 17 marts, vil 

Birthe forsøge at aftale et samarbejde med Trundholm. Vi starter med dem, for 
senere måske at kunne udvide samarbejdet til Dragsholm. 

b. Grønt råd. Har vi fået information om noget interessant? 
• Der er intet nyt. 

c. Forsikringer for bestyrelser. Har FSNR en holdning, eller kan vi hjælpe med information. 



• Se punkt 2c. 
  

5. Verserende sager 
a. KSO-samarbejdet. Status 

• Vi forsøger at starte samarbejdet i første omgang alene med Trundholm. 

b. Samarbejdet med OK. Status 
• Birthe og Peter har haft 2 rigtig gode møder med kommunen, samarbejdet er 

startet op i første omgang med kommunens vandteam og kommunens 
affaldsteam. 

c. Den vildeste Kommune.  
• Alle 98 kommuner deltog i konkurrencen, der var 10 der gik videre herunder 

Odsherred. 
• Temaet i Odsherred var de vildeste sommerhusgrunde. 

d. Naturpleje på sommerhusgrunde 
• Se punktet ovenfor. 

e. Klimatilpasning og grøftenetværk 
• Peter udarbejder en bedre vejledning for grøftevedligeholdelse og får den 

afhandlet hos kommunens vandteam. 
• Peter rykker vandteamet, for stilling til hvordan man vil indgå i 

grøftenetværkene.  

f. Private Fællesveje. 
• Birthe vil lægge et notat fra FDM om stensætninger på private fællesveje op på 

hjemmesiden, hvad må man, og hvad må man ikke. 

g. Den kommende ordning for affaldssortering. 
• Peters notat lægges på hjemmesiden. 
• Dorthe læser notatet. og laver et forslag, der kan sendes ud som oplæg til 

workshoppen på repræsentantskabsmødet. I oplægget kan der så henvises til 
det større notat på hjemmesiden. 

 
                           

6. Eventuelt. 
• Næste møde i FU afholdes hos Peter Beyer den 16 april kl. 10.00. Mødet 

afholdes på Rødgranvej nr. 5.  
  
 

Referent Peter Beyer 


