
 

Referat af FSNR FU-møde den 14. august 2021,  
Afholdt hos Charlotte Riegels Hjorth kl. 9.30, Gryden 1, 4500 Nykøbing Sjælland 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Birthe Riddersholm (BR), 
Jørgen Sperup (JS) 
Afbud: Svend Kirkegaard-Sørensen (SKS), Dorthe Hansen (DH) 
Ikke mødt: Steen Søndergaard (SS), 
 
OK: Odsherred Kommune 
OF: Odsherreds Forsyning 
KSO: Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Sommerhusejere i Odsherred 
FU: Forretningsudvalg 
SOL: Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra FU mødet den 28 marts og repræsentantskabsmødet den 12. juni 2021, 

godkendt pr e-mail 
3. FU   interne anliggender. 

1. Økonomi/regnskab v/SB 
2. Hjemmesiden v/ BR 
3. Evaluering af Repræsentantskabsmødet den 12. juni 2021.  

 
 

4. Nyt fra udvalgene: 
1. OF v/revitalisering af styregrupp0en omkring Hov Vig v/SS 
2. Skovbrugerrådet v/CRH. Sag vedrørende Hov Vig- Nakke Skov 
3. Grønt råd ved CRH 
4. Borgernet. Noget nyt? 
5. KSO og samarbejdet med OK ved CRH 

 
5. Verserende sager / nye sager(alle) 

1. Den vildeste Kommune. 
2. Hvordan kan FSNR hjælpe med at starte Grøftenetværk op. Gennemgang af Peter Beyers 

materiale 
3. telegrafvejens cykelsti 

    
6. Eventuelt.  

 
 
 
 
Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 



Ad 2:  

Referatet fra FU-mødet 23 marts og referatet fra repræsentantskabsmødet den 12. juni blev godkendt 
uden yderligere kommentarer.  

Ad 3: Interne anliggender 
1. SB gennemgik økonomien. Der er nu 2496 medlemmer og 44 foreninger repræsenteret i FSNR. Der er i 

skrivende stund ca. 130 000 kr. på kontoen. CRH underskrev diverse bilag.  
 

2. Hjemmesiden: Hjemmesiden holdes løbende opdateret. BR har ikke kunnet udgive nye foldere. Dette 
er blevet gjort at Duex Design. BR er lidt i tvivl om hvordan Nyhederne på forsiden skal arkiveres. BR vil 
forsøge at finde gode steder i de nuværende foldere. JS mente, at vi skal udsende opdateringer oftere, 
for at holde gang i informationsflowet.  

 
3. Repræsentantskabsmødet den 12. juni: Der var en god debat på mødet. Nogen mente, at vi skulle 

udsende beretningen inden mødet, men vi fastholder ikke at gøre det, da vi gerne vil have folk til at 
komme og deltage i debatten. Vi vil fortsat benytte Lyngkroen og fastholde det nuværende traktement. 

 
Ad 4: Nyt fra udvalgene 
 
1. Odsherred Forsyning: SS var ikke mødt til dagens FU møde, så vi afventer en opdatering på nyt fra OF 

fra SS. 
 
2. Skovbrugerrådet: Der var møde den 22. juni. CRH sender agendaen fra mødet til BR, som lægger det på 

hjemmesiden. Der er ikke kommet et referat fra mødet endnu. Der blev bl.a. talt om MTB stier på 
Højsandet og Rørvig Sandflugtsplantage. Det er et problem, at der kører MBT i disse områder, da vildt 
og naturen tager skade. Der er opsat skilte med cykling forbudt, men det respekteres ikke. Dette er 
afgjort noget, der skal gøres noget ved. CRH redegjorde for græsningsprojektet på arealet Nakke Skov, 
Hov Vig og Slettemose. Der er udsat 25 stk. kvæg, lavet indhegning, opsat låger, så folk kan passere og 
stadig gå og cykle i området. CRH har haft en del spørgsmål til Naturstyrelsen ang. drikkevand til 
kreaturerne, tilsyn, foder og andet. CRH følger sagen tæt.  

 
3. Grønt Råd: der har ikke været nogen møder. OK vil nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende naturen i 

sommerhusområderne, naturen i landbrugslandet og inddragelse af borgerne via Borgernet.  
 
4. Borgernet. Der er ingen forslag, der vedrører vores del af OK 
 
5. KSO og samarbejdet med OK: Det sidste møde var 10. juli 2020. CRH tager fat i Helene Regnell og 

forsøger at revitalisere KSO. Vi mener stadig, at KSO er vigtig ved større emner, der vedrører alle 
fritidshus ejere i OK.  

 
 
 
Ad 5: Verserende sager/nye sager 
1. Den vildeste Kommune: Man kan se rundt omkring, at der er folk, der ikke klipper deres græs og sår 

vilde blomster. Det er dog næppe noget, der kan få OK til at vinde konkurrencen om gevinsten på en 
million kr. 

 



2. Borgmesterlyngen omkring grøfteoprensning. FSNR er meget positiv over for at hjælpe med at 
iværksætte oprettelsen af et grøftenetværk.  Vi diskuterede mulighederne og blev enige om, at BR 
skulle kontakte Peter Beyer og tilbyde, at vi lægger det på hjemmesiden. Peter Beyer har selv tilbudt at 
lave oplægget, der skal få foreningerne til at reagere.  BR kan udsende information til alle vores 
medlemsforeninger og bede om at få en kontaktperson fra de enkelte grundejerforeninger. Vi vil også 
foreslå, at vi tager kontakt til Gry Annika Jensen fra OK og evt. tager et møde med hende, for at aftale 
nærmere om, hvordan vi får det til at fungere. Vi er klar over, at der vil være bredejere, der ikke er 
medlem af en grundejerforening og det vil besværligøre en tilfredsstillende løsning på en årlig 
grøfterensning.  

 
3. Telegrafvejens cykelsti: JS mente, at der er lavet streger på cykelstien, der skal angive, hvor der skal 

repareres. CRH har besigtiget cykelstien den 15. august 2021 og det er kun et enkelt sted på cykelstien, 
der er markering. Vi skal ikke forvente andet svar, end det vi fik den 12. juli 2021 fra Trafikteamet og 
der sker sikkert ikke nogen reparation før i 2022. 
 

Ad 6: Eventuelt: Der var flere ting vi måtte tage op herunder. BR har modtaget en mail fra 
Flyvesandsvænget angående det stigende antal støjgener, vi er generet af i området. Flere og flere holder 
store fester, med natlige støjgener. BR har svaret, at der ikke er noget FSNR kan gøre, da vi ikke har nogen 
sanktionsmuligheder. Vi håber dog på, at det er et problem, der ikke vil gentage sig næste år. Der er mange, 
der ikke har kunnet komme på festivaler, som har lavet deres egen i nærområdet. Vi henviser dog til, at 
man i stor udstrækning, fortæller sine naboer, hvad der skal ske, så man kan tage sine forholdsregler. Ikke 
mindst kan man fortælle, hvornår man tænker at støjen hører op. Helt generelt kan man sige, at fritidshus- 
ejere er her for at få fred og ro, og at man derfor skal støje mindst muligt. Efter forslag fra BR om et tættere 
samarbejde med KSO, vil CRH tage kontakt til KSO og spørge om, vi kan lave en fælles skrivelse om 
støjproblemet til OK 
 
Isefjordsstien fra Nakke til Rørvig har været virkelig dårligt vedligeholdt. Der er nu klippet, så det er muligt 
at komme rundt på cykel. Vi håber, at OK tager tidligere fat på problemet til næste år.  
 
Stien rundt om Dybesø er også utrolig dårligt holdt. På forespørgsel til OK, fik vi at vide, at det ikke er 
”deres bord”.  
 
CRH har kontaktet Cerius for at spørge til, hvad der sker omkring vores elnet, når der nu vil komme mange 
flere elbiler, der skal oplades i vores område. BR skriver et udkast til, hvad vi kan lægge på hjemmesiden 
omkring det. Det er vigtigt, at vi sender dette til alle formændene, så de holdes opdateret. De vil formentlig 
få mange spørgsmål fra deres lodsejere omkring dette. Mere omkring dette vil snarest blive lagt på vores 
hjemmeside.  
 
En forening har fundet ud af, at de servitutter der ligger på deres grunde, ikke er særligt skarpe. Det kunne 
være en god ide, at OK laver lokalplaner, der sikrer, at sommerhusområdet ikke udvikler sig til et 
parcelhusområde.  
 
Næste møde bliver den 6. november kl. 9.30 hos BR på græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland. 
 
 
 
 
 

Birthe Riddersholm 
Referent 


