
Referat af FU mødet lørdag den 29. oktober 2022 

 afholdt hos Peter Beyer, Rødgranvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland 

Deltagere: Birthe Riddersholm (BR), Peter Beyer (PB), Henrik Bøgvad (HB), 
Steen Bakhøj (SB) 
 
Afbud: Henrik Rasmussen (HR), Dorthe Hansen (DH) 
Ikke mødt: Svend Kirkegaard (SK) 
 
 
Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
FU interne anliggender. 
a. Økonomi ved SB 

SB gennemgik økonomien. Alle kontingenter er på plads. Vores saldo er pt. 
127.248,85 kr.  

 
b. Hjemmesiden 

BR gennemgår hjemmesidens design. BR taler med Duexdesign om at lave 
ændringer. 
PB skriver et kort oplæg om bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger med et 
link til guider og håndbøger, hvor man kan søge detaljeret information. 

 
c. Forberedelse af det årlige Nytårsbrev fra FSNR og fastsættelse af dato for 

næste repræsentantskabsmøde. 
PB udarbejder et forslag til modeller for affaldssortering, som kan diskuteres 
under repræsentantskabsmødet. 
Vi forventer at mødet afholdes den 3. juni. HB vil undersøge, om vi har andre 
muligheder end Lyngkroen. 

 
  

Nyt fra udvalg mv: 
a. Odsherred Forsyning 

Odsherred Forsyning vil gerne holde møder med os, for derigennem at få en 
bedre kontakt til sommerhusejerne. BR deltog i et møde den 23. september og 
refererede detaljer fra mødet. På hjemmesiden ligger et referat af mødet med 
OF 
I FSNR er vi interesseret i en fortsat dialog med Odsherred forsyning 

b. Skovbrugerrådet. 
Vi er ikke længere med i Skovbrugerrådet, punktet tages derfor fremover af 
dagsordenen. BR har henvendt sig for at høre, om vi kunne blive en del af 
Brugerrådet i situationer, hvor vores område er i spil. Det kan vi ikke, men de 
tilbød at komme og orientere os, hvis vi har brug for det. 

 
c. Grønt råd.  



Vi får information gennem Helene Regnell. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper i § 
17 stk. 4 udvalget: Energi, Det bæredygtige liv, samt lokale fødevarer. Helene 
sidder i de første to nævnte udvalg.  
De 3 arbejdsgrupper skal komme med initiativer, der konkretiserer OK’s 
klimaplan. 
Der er afsat 3 mio. kr. til dette arbejde. Vi vil følge arbejdet tæt. 

 
d. Forsikringer for grundejerforeninger. 

PB skriver en note om forsikringer til Bestyrelser i grundejerforeninger, som kan 
lægges på hjemmesiden med link til uddybende jura.  

  
Verserende sager 
 
a. KSO-samarbejde: 

Vi har snakket med foreningerne i Trundholm og Dragsholm om oprettelse af en 
fælles hjemmeside samt oprettelse af et koordineringsudvalg, hvor vi kan 
samordne vores holdninger og ønsker til et fremtidigt samarbejde med 
kommunen. Vi har foreslået en løsere organisering, en slags koalitionsmodel, 
hvor hver forening fortsætter deres sædvanlige arbejde, men koordinerer 
arbejdet med problemstillinger og emner, som man er fælles om. Et sådant 
samarbejde vil primært dreje sig om infrastruktur og logistik 

 
b. Samarbejdet med OK. 

Vores borgmester og borgerlisten har som politisk prioritering, at etablere et 
effektivt samarbejde mellem kommunen og borgerne. Derfor har de oprettet 
”Odsherred modellen”, som er en slags organisation, hvorigennem samarbejdet 
kan formidles. 
Det, der springer i øjnene, når man gennemgår borgermodellen er, at borgerne 
her alene er de fastboende i kommunen og ikke ”fritidsborgerne”. Vi skrev derfor 
til kommunen, om vi som fritidsborgere kunne blive koblet på modellen. Vi fik 
svar tilbage, hvor kommunen bad om at få at vide, hvilke ønsker vi havde, og 
hvad det var, vi ville tale med kommunen om. Vi skrev derefter tilbage, om 
hvordan vi arbejdede med grøfter og vejvedligeholdelse, og de tanker vi har 
gjort os omkring den kommende affaldssorteringsordning. Vi pointerede 
samtidig, at et samarbejde mellem os og kommunen ville være til begges fordel. 
Dette oplæg blev diskuteret mellem direktionskonsulenten og borgmesteren, og 
det blev besluttet at holde et fælles møde. Mødet blev afholdt, det blev en 
succes, og det blev aftalt at gå videre med at definere det konkrete samarbejde 
på følgende 3 punkter: veje, grøfter og affaldssortering. Vi venter pt. på en 
henvendelse fra de mellemledere, der har ansvar for vand, veje og affald for 
sammen at kunne planlægge det videre forløb. 
 

c. Den vildeste Kommune. 
Det blev Vordingborg, der blev udvalgt som den vildeste kommune. Det har sat 
positive spor hos politikerne i kommunen, at man blev valgt. Der bliver lagt et 
link på hjemmesiden med hvidbog om ting man kan gøre i naturen. 
 

d. Naturpleje på sommerhusgrunde 



Der var intet nyt, punktet blev udsat til næste møde. 
 

e. Klimatilpasning og grøftenetværk 
Vi har stillet kommunen følgende spørgsmål: 
1. Kan kommunen hjælpe Dragsholm og Trundholm med kvalitetssikring af 

deres grøftenetværk, hvis de vælger at etablere sådanne, på samme måde 
som kommunen hjalp FSNR. Vi har ikke samme kortgrundlag, som 
kommunen har? 

2. Er kommunen indstillet på at indgå i telefonkæderne, de steder hvor 
kommunen vedligeholder et forløb i en kæde. Det eneste det kræver, er fx at 
den entreprenør, der har ansvar for vedligeholdelsen af det aktuelle forløb, 
indgår i telefonkæden med navn, telefonnr. og mail, så man kan kontakte 
vedkommende, hvis man oplever problemer i kæden? 

3. Vi har også et ønske om at få udarbejdet en mere detaljeret vejledning i 
grøftevedligeholdelse til de bredejere, som selv vil stå for vedligeholdelsen. 
Vil kommunen være en form for sparringspartner her? 

4. Endelig vil vi spørge, om det vil være en god ide, at vi koordinerer 
vedligeholdelsen i de forskellige grøfteforløb. I første omgang har vi en 
forventning om, at det vil være en fordel at starte vedligeholdelsen opstrøms 
og derefter fortsætte nedstrøms. Under alle omstændigheder vil det være en 
fordel at vide, hvem der gør hvad og hvornår i kæden? 
 

f. Hov Vig projektet 
400 husstande kloakeres i Hov Vig området i 2025. Når dette gøres, ligger 
kloakeringen på Lyngen stille. 

 
g. Private Fællesveje. 

Vi mangler svar fra kommunen på om de vil samarbejde omkring dette også. 
Det er fortsat et stort problem i vores område og i de andre to 
paraplyorganisationer. I skrivende stund arbejder BR sammen med en forening, 
der nu vil sende gratister til inkasso via en Advokat. 
 

h. Den kommende ordning for affaldssortering 
I sommerhusområderne skal vi sortere vores affald i 10 fraktioner i andet halvår 
af 2023. Det betyder, at hver parcel får 4 skraldespande samt en kasse til farligt 
affald. Skraldespandene vil blive tømt en gang hver fjerde uge. Den nye ordning 
vil formentlig give udfordringer for sommerhusejerne mange steder. Vi vil derfor 
tage nogle løsningsforslag op til debat på Repræsentantskabsmødet i 2023. 
Debatten vil gå på, hvordan vi kan tilpasse ordningen på en sådan måde, at den 
giver færrest mulige gener for de enkelte grundejere i foreningerne. 
 

i. Lokalplan omkring Street Food, Rørvigvej. 
Lokalplanen var ikke i overensstemmelse med kommunens 
rammebestemmelser, kommunen arbejder pt. med en lovliggørelse 

                           
6. Eventuelt. 

Der var ikke noget til dette punkt 
  



 Nytårsbrevet 

• Birthe skriver en indledning med velkomst til de nye medlemmer 

• Birthe skriver noget om hvad det er vi gerne vil i FSNR, primært at vi har en ny 
holdning til kommunen, vi vil gerne bidrage til et samarbejde både med kommunen, 
Odsherred Forsyning og KSO 

• Peter skriver om affaldssortering 

• Peter skriver om Status på grøftenetværkene 

• Birthe skriver lidt om Hov Vig 

• Nytårsbrevet skrives som en hensigtserklæring om det fremtidige arbejde 

• Beretningen på repræsentantskabsmødet bliver en status over arbejdet i 2022   

• Nytårsbrevet sendes ud den 2. januar 


