
 

Referat af FSNR FU-møde den 19. marts 2022,  
Afholdt hos Steen Bakhøj, Margueritevej 31, 4500 Nykøbing Sjælland 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Birthe Riddersholm (BR), 
Dorthe Hansen (DH), Peter Beyer (PB)med for at fremlægge grøftenetværk. 

 
Afbud: Svend Kirkegaard-Sørensen (SKS), 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 6. november 2021, godkendt pr. e-mail 
 

3. FU   interne anliggender. 
1. Økonomi/regnskab v/SB.  
2. Hjemmesiden v/ BR 
3. Repræsentantskabsmødet lørdag den 21. maj 2022. Udarbejdelse af dokumenter, herunder 

beretningen. BR 
4. Lyngkroen 
5. Forslag til Repræsentantskabsmødet. 

 
 

4. Nyt fra udvalgene: 
1. OF.  
2. Skovbrugerrådet v/CRH.  
3. Grønt Råd ved CRH 
4. Borgernet forslag om genoprettelse af SOL 
5. KSO og samarbejdet med OK ved CRH 

 
5. Verserende sager / nye sager(alle) 

1. Den vildeste Kommune. 
2. Peter Beyer omkring Grøftenetværket 
3. Dyrehold på Slettemose/Hov Vig ved CRH 
4. Private Fællesveje 
5. Lokalplan på Rørvigvej ved Street Food. 

    
6. Eventuelt.  

 
 



 
Ad 1:  
Ovenstående dagsorden blev godkendt.  
 
Ad 2:  

Referatet fra FU-mødet 6. november blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

Ad 3: Interne anliggender 
1. SB gennemgik økonomien. Der er nu 2142 medlemmer og 42 foreninger repræsenteret i FSNR. Der er i 

skrivende stund 142.739 kr. på kontoen. Der var et overskud på 9.681 kr. i 2021.  FU indstiller til 
Repræsentantskabsmødet i 2022, at kontingentet nedsættes til 5 kr. pr. medlem i 2023. Det betyder at 
der bliver et mindre underskud hvert år i en årrække fremover og dermed nedbringes egenkapitalens 
størrelse samt at det nu bliver lettere at få nye medlemsforeninger i FSNR. 

 
2. Hjemmesiden: Ikke noget specielt. BR sørger for at opdatere med relevante nye oplysninger. BR beder 

om, at man husker at fortælle om nye mødedatoer, så det kan komme i kalenderen. 
 
3. Repræsentantskabsmødet den 21. maj: BR havde udarbejdet indkaldelsen til 

Repræsentantskabsmødet. Indkaldelsen blev tilrettet med forslaget om, at FU foreslår, at Peter Beyer, 
Borgmesterlyngen Grf. vælges til FU medlem på Repræsentantskabsmødet. Der bliver to ledige poster 
som FU medlemmer og en suppleant. Vi håber andre melder sig under fanerne.  

 
Vedrørende beretningen, så er der deadline på indlæg mandag den 16. maj. Herefter sættes 
beretningen sammen af BR. 
 
CRH: Indledning, OF, skovbrugerråd og KSO 
DH:   Grønt Råd, workshop den 9. april 
SB:    Hov Vig 
BR:    Lokalplan på Rørvigvej, vejvedligeholdelse og hjemmesiden 
 

4. Lyngkroen: SB har fået tilbud fra Lyngkroen til lørdag den 21. maj, Det er blevet noget dyrere. Der er 
deadline for tilmelding fredag den 13-5-2022. Tilmeldingerne sendes til BR. 
 

5. Forslag til Repræsentantskabsmødet: Der er indtil videre ikke kommet forslag fra medlemmerne. Der 
er frist til den 1. april. FU foreslår, at kontingentet nedsættes til 5 kr. pr. medlem i 2023. Det vil betyde 
at der bliver et mindre underskud hvert år fremover.  

 
 
Ad 4: Nyt fra udvalgene 
 
1. Odsherred Forsyning: CRH deltog i mødet den 26. november 2021. Ikke meget nyt. OF afventer ny 

VVM-redegørelse fra OK. Der arbejdes stadig på Vig Lyng og Ellinge Lyng med kloakering. OF har 
installeret et CO2 anlæg på vandværkerne i Nykøbing og Egebjerg. Det reducerer kalken i vandet. 
Næste møde er den 6. maj. CRH deltager. 

 
2. Skovbrugerrådet: Der var møde i Skovbrugerrådet den 2. november 2021. Referatet ligger nu på 

hjemmesiden. Naturstyrelsen har besluttet at der kun skal være et Brugerråd på for Midtsjælland og at 
Kommunerne ikke længere skal indgå. FSNR kan ikke se sig som en del af det store brugerråd, da der på 



grund af geografien, sjældent vil være noget af interesse for vore brugere. I stedet må vi søge 
indflydelse i de lokale tiltag. 

 
3. Grønt Råd: OK har et fællesarrangement den 9. april. DH tager med. Vi er repræsenteret i Grønt Råd 

ved Helene Regnell via KSO. Der er kommet en folder ”Giv Naturen Plads på din sommerhusgrund” som 
kan afhentes på turistkontoret i Nykøbing. Den findes også på FSNR’s hjemmeside under Nyheder. 

 
4. Genoprettelse af SOL. CRH skal deltage, sammen med KSO, i et møde den 12-4 2022 med Borgmester 

Karina Vincentz. Der er mange ting på programmet, her i blandt genoprettelsen af SOL. FSNR og de to 
andre paraplyorganisationer i OK, vil meget gerne have et forum hvor Fritidshusejerne kan komme 
tættere på OK. Da SOL blev afskaffet, fik vi i stedet årlige møder hvor der blev fremlagt mange ting af 
folk fra OK, men der var/er aldrig tid til en dialog.  

 
5. KSO i fremtiden: CRH arbejder stadig på at få KSO til at samarbejde omkring en fællesskrivelse om støj i 

sommerlandet. Der er flere presserende emner såsom opgradering af elnettet på grund af de mange 
elbiler og varmepumper der nu kommer i sommerlandet, affaldssortering, byttecentraler på 
genbrugspladserne, kitesurfere som forstyrrer fuglenes yngleperioder og hvad kan vi sommerhusejere 
hjælpe OK med. Der er masser af pensionist ressourcer i sommerhusene, som sikkert gerne vil hjælpe 
med ting og sager. 

 
 
Ad 5: Verserende sager/nye sager 
1. Den vildeste Kommune: Umiddelbart intet nyt. Nu er alle kommuner med 
 
2. Grøftenetværk. Kortlægningen er færdig. PB laver et notat til hjemmesiden. Forventningen er at de 

sidste kommer med inden for kort tid. Der har allerede været flere henvendelser i netværkene.  
 
3. Private fællesveje: BR har sendt ”pakken” til flere Grundejerforeninger. Vi har også delt med de to 

andre paraplyorganisationer Dragsholm og Trundholm. Lige nu er folk ved at vågne op til, at der rent 
faktisk ikke sker noget nyt med deres veje og de derfor forfalder.  

 
4. Lokalplan for Street Food ved Rørvigvej: Lokalplanen er nu vedtaget. Der blev kun lavet små ændringer 

efter første udgave. Vores høringsindlæg blev sendt videre til trafikmyndighederne 
 

Ad 5: Eventuelt: CRH har modtaget spørgsmål fra en Grundejerforening angående tinglyste deklarationer 
og muligheden for en ophævelse af disse. CRH har sendt svar til dem. 
 
 
 
 
 

Birthe Riddersholm 
Referent 


