
 

 Referat af FSNR FU-møde den 17. juli 2022,  
Afholdt hos Dorthe Hansen, Apotekerstien 32, 4500 Nykøbing Sjælland  
 

Til stede: Steen Bakhøj (SB), Birthe Riddersholm (BR), Dorthe Hansen (DH), Peter Beyer 

(PB) og Henrik Bøgvad (HB) 

 

Suppleanterne var ikke mødt op, selv om de stod på indkaldelsen. Måske skal det gøres 

mere klart, hvordan de deltager fremover. 

 
 KSO: Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Sommerhusejere i Odsherred  
FU: Forretnings Udvalg 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 21. maj 2022, godkendt 

pr e-mail 

3. FU interne anliggender. 

a) Velkommen til de nye medlemmer af FU 

b) Prioritering af opgaver og poster 

c) Økonomi ved SB 

d) Hjemmesiden, herunder fælles hjemmeside med de andre 

paraplyorganisationer: SAGT og Trundholm v/ BR 

e) Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2022. Evaluering ved BR 

f) FSNR. Vision, Mission og Værdier ved PB 

  

4. Nyt fra udvalgene: 

a) Odsherred Forsyning, herunder Odsherred Tømning. Samarbejde 

omkring tømning. Store problemer i området fordi vognene er for store 

ved BR. 

b) Skovbrugerrådet. Hvad gør vi her 

c) Grønt råd. Hvad gør vi her? 

d) KSO og samarbejdet med OK ved PB og BR 

  

5. Verserende sager / nye sager(alle) 

a. Den vildeste Kommune. 

b. Peter Beyer, Grøftenetværket. Hvor er vi? 

c. Private Fællesveje. BR 

d. Lokalplan omkring Street Food Rørvigvej. 

                           

6. Eventuelt. 

 

  



Ad 1: 

Dagsorden blev godkendt 

 

Ad 2: 

Punkt 2 – referatet fra repræsentantskabsmødet den 21. maj blev godkendt uden 

yderligere kommentarer 

 

Ad 3: FU interne anliggender 

a.  Da det var første FU møde for 2 nye medlemmer, præsenterede medlemmerne af 

forretningsudvalget sig for hinanden. Her blev der lagt særlig vægt på medlemmernes 

tilknytning til Odsherred 

 

Herunder blev det også diskuteret, hvordan man i de enkelte grundejerforeninger kan 

stimulere og udbygge fællesskabet. Vi vil arbejde videre med ideer til, hvordan dette kan 

ske. 

 

b. Følgende opgaver og poster blev prioriteret for den kommende periode: 

1. Sekretæropgaver herunder vedligeholdelse af adressekartotek og referering fra FU 

møderne. 

2. Etablering af samarbejde i KSO. 

3. Naturplejer på sommerhusgrundene. 

4. Klimatilpasning herunder grøftenetværkene. 

5. Opfølgning på reglerne for den kommende affaldssortering. 

6. Hov Vig projektet. 

7. Økonomi og regnskab. 

8. Fælles hjemmeside for FSNR, SAGT og Dragsholm.  

9. Odsherred Forsyning. 

10. Etablering af en effektiv kommunikationskanal til kommunen. 

11. Lokalplanen for Nykøbing og Rørvig – Vi følger med hvis der sker noget nyt. 

 

c. Økonomi ved SB 

Foreningen har pt. 130.885,- kr. i banken. Alle har betalt kontingent, og overskuddet pt. 

er ca. 7.000,- kr. Skats kilometertakst for kørsel i egen bil er 3,70 kr. pr. km her i 2022. 
 

d. Fælles hjemmeside 

 De to andre paraplyorganisationer i Odsherred har diskuteret om vi i KSO-regi skulle 

etablere en fælles hjemmeside. Vi arbejder videre med dette i første omgang med et 

møde, hvor vi skal diskutere, hvad der skal stå på hjemmesiden, og hvordan vi skal 

præsentere samarbejdet overfor omverdenen. FSNR har et diskussionsoplæg med til 

mødet. 

 

e. Repræsentantskabsmødet den 21. maj 2022.  

Vi arbejder videre med ideer til, hvordan vi kan gøre mødet mere spændende for 

deltagerne. En ide, der blev diskuteret på FU mødet, var at udsende beretningen til 

grundejerforeningerne inden mødet, således at beretningsdelen kunne overstås hurtigt. og 



så bruge resten af tiden på mødet til diskussion af forskellige temaoplæg, som ligeledes 

fremsendes inden mødet. 

 

f. Vision, mission og værdier for FSNR 

Et første oplæg blev diskuteret, og det blev vedtaget at tage dette oplæg med til mødet 

med de andre paraplyorganisationer, hvor der skal diskuteres et tættere samarbejde 

mellem de tre foreninger. 

 

 

Ad 4: Nyt fra udvalgene 

 

a. Odsherred Forsyning. OF 

Odsherred Tømning er en del af OF. Tømningen har fået til opgave at tømme en gang om 

året i stedet for hvert andet år. Det har betydet, at der er brug for alle lastbiler. Der er 

steder, hvor de store vogne ikke kan komme til. Vi har haft et eksempel på, at en meget 

stor vogn kørte helt fast på en lille vej med der af følgende redningsaktion. Det betød, at 

tømningen måtte reetablere en vej og fælde beskadigede træer. Vi vil undersøge, om 

FSNR kan hjælpe OF med at registrere, hvor det er svært at få de store biler ned. 

 

b. Skovbrugerrådet. 

Vores forventning er at rådet bliver nedlagt. BR kontakter tidligere formand Charlotte 

Riegels-Hjorth og beder hende kontakte Palle Graubæk, så vi sikrer os at vi hører nyt. 

 

c. Grønt råd, 

Vi får information via Helene Regnell, hvis der sker noget af interesse her. 

 

d. KSO og samarbejdet med Odsherred kommune. 

Det arbejdes der videre med i første omgang gennem mødet med de to andre foreninger 

samt gennem skriftlig henvendelse til kommunen. 

 

Ad. 5: Verserende sager 

 

a. Den vildeste kommune 

Der er intet nyt. Punktet vil fremover omfatte naturen på sommerhusgrundene. DH vil 

følge det nøje. På hjemmesiden kan vi dele tiltag fra vore medlemsforeninger. 

 

b. Grøftenetværket  

Vi arbejder på at få kommunen til at indgå i de telefonkæder, der indeholder grøfteforløb, 

hvor kommunen er bredejer. Endvidere arbejdes der på at få nogle bedre kort over 

grøfteforløbene. Et problem er her, at de kort vi pt. kan få, er grænserne mellem de 

forskellige grundejerforeninger ikke så tydelige, som vi kunne ønske.   

 

c. Intet nyt om private fællesveje. 

 

d. I skrivende stund er det fremkommet, at den lokalplan, der netop er vedtaget omkring 

Street Food, er blevet underkendt af Planstyrelsen. Vi følger det tæt. 



 

 

 

 

Næste møde afholdes hos Peter Beyer Rødgranvej nr. 5, 4500 Nykøbing Sjælland, den 
29. oktober kl. 9.30. 
 

 

Referent 

 

Peter Beyer 

 

 

 

Liste over opgavefordelingen 

 

1. Sekretæropgaver herunder vedligeholdelse af adressekartotek og referering fra FU 

møderne. (PB) 

2. Etablering af samarbejde i KSO. (BR) 

3. Naturplejer på sommerhusgrundene. (DH) 

4. Klimatilpasning herunder grøftenetværkene. (PB) 

5. Opfølgning på reglerne for den kommende affaldssortering. (PB) 

6. Hov Vig projektet. (SB) og (HB) 

7. Økonomi og regnskab. (SB) herunder registrering i Danske Banks 

foreningsservice. 

8. Fælles hjemmeside for FSNR, SAGT og Dragsholm. (BR) 

9. Odsherred Forsyning. (HB) 

10. Etablering af en effektiv kommunikationskanal til kommunen. (PB) og (HB) 

11. Lokalplanen for Nykøbing og Rørvig – Vi følger med hvis der sker noget nyt. 

(DH) 

 


