
 

Referat af FSNR FU-møde den 28. marts 2021,  
Afholdt hos Birthe Riddersholm, Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Dorthe Hansen (DH), Birthe 
Riddersholm (BR).  
Afbud: Steen Søndergaard (SS), Svend Kirkegaard-Sørensen (SKS) 
 
OK: Odsherred Kommune 
OF: Odsherreds Forsyning 
KSO: Koordinationsudvalget Sommerhusejerne Odsherred 
FU: Forretningsudvalg 
SOL: Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra FU mødet den 11. oktober 2020, godkendt pr e-mail 
3. FU   interne anliggender. 

1. Økonomi/regnskab v/SB 
2. Hjemmesiden v/ BR 
3. Repræsentantskabsmødet den 12. juni 2021. Udarbejdelse af dokumenter. SB 
4. Lyngkroen 
5. Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

 
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 forslag om genoprettelse af SOL 
5. KSO og samarbejdet med OK ved CRH 

 
5. Verserende sager / nye sager(alle) 

1. Den vildeste Kommune. 
2. Henvendelse fra Borgmesterlyngen omkring grøfteoprensning 
3. Private Fællesveje. Henvendelse fra medlem angående opsigelse af vedligeholdelsesaftalen 
4. Street Food på Rørvigvej. 

    
6. Eventuelt.  

 
 
 
Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2:  



Referatet fra FU-mødet 11. oktober 2020 er godkendt via e-mail. Ingen yderligere kommentarer.  

Ad 3: Interne anliggender 
1. SB gennemgik økonomien. Der er krævet kontingent op og der er nu 2451 medlemmer og der er 

indbetalt 24510 kr. Der er i skrivende stund 136188 kr. på kontoen. SB gennemgik regnskabet for 2020. 
Advokatbistand beløb sig til ca. 15 000 kr. og er dermed inden for den ramme, der blev angivet ved 
Repræsentantskabsmødet. Formanden underskrev diverse bilag.  

 
2. Hjemmesiden: Hjemmesiden holdes løbende opdateret. Der er et par steder, der mangler overskrifter.  

BR vil selv forfatte dem. 
 
3. Repræsentantskabsmødet den 12. juni: Datoen er fastlagt til den 12. juni. Vi afventer 

coronasituationen. Hvis man ikke kan samles, vil vi organisere den på samme måde som sidste år. SB 
har lavet forslag til indkaldelse, som vi gennemgik og rettede til. En person har henvendt sig for at stille 
op til FU. CRH kontakter vedkommende. Indkaldelsen udsendes senest den 21. maj og sidste tilmelding 
bliver den 4. juni. Som vanligt må max 2 personer fra hver forening deltage.  
Til beretningen aftales følgende: 

a. CRH: KSO, Borgernet, Grønt Råd, Skovbrugerrådet og Street Food 
b. SB: Fortæller om grøfteoprensning 
c. SS: OF og Hov Vig 
d. BR: Hjemmesiden og Private Fællesveje. 

 
4. Lyngkroen: SB har kontaktet Lyngkroen og bestilt lokale. Når det nærmer sig, vil vi aftale de nærmere 

omstændigheder. Det hele afhænger af corona, plads og antal personer. 
 

5. Forslag fra medlemmerne: Vi har modtaget et forslag fra en medlemsforening om at danne et 
interessefællesskab omkring oprensning af grøfter. CRH tager fat i forslagsstilleren. SB taler med Gry fra 
vandteamet og hører hvad mulighederne er for at få de bredejere i tale det drejer sig om. Efterfølgende 
har vi besluttet at placere forslaget under eventuelt på repræsentantskabsmødet. 

 
Ad 4: Nyt fra udvalgene 
 
1. Odsherred Forsyning: SS var ikke til stede, men havde via e-mail gjort os bekendt med at det planlagte 

møde med OF var blevet aflyst og at der ikke var nyt omkring revitaliseringen at styregruppen omkring 
Hov Vig. 

 
2. Skovbrugerrådet: Der har ikke været nogen møder i Skovbrugerrådet. Der verserer en sag med 

Naturstyrelsen angående et græsningsområde på 130 ha med naturpleje med kreaturer i Hov Vig og 
Nakke skov. Der bliver hegnet og opsat låger så gående, ryttere og kørestolsbrugere kan passere. En 
lodsejer ved Slettemose havde henvendt sig til CRH, der besigtigede arealet i februar. Efterfølgende har 
Naturstyrelsen forbedret og imødekommet de indsendte indsigelser. Kreaturer vil blive udsat den 1. 
april 2021 og CRH vil besigtige området igen den 4. april 2021. Der har været flere politianmeldelser 
med sager om vanrøgt af kreaturer og heste. Med andre ord, så skal naturplejen og dyrene følges 
grundigt.  

 
3. Grønt Råd: Helene Regnell (fra Dragsholm sammenslutningen), sidder i OK Grøn Omstilling og 

Bæredygtig Udvikling, som repræsentant for KSO og nu også for Grønt Råd.  
 



4. Borgernet forslag om genoprettelse af SOL: FSNR har indsendt forslag via borgernet angående 

genetablering af SOL. OK nævner i flere af deres planer, hvor vigtig SOL er (OK’s kommuneplan i 
afsnittet 1-2 Fritidsborgere og Fællesskab side 15) Så er det mærkeligt, at OK netop har nedlagt 
dette glimrende udvalg, som repræsenterer de mange fritidshusejere i OK. FSNR har ligeledes indsendt 
forslag om hastighedsbegrænsning på Rørvigvej. 

 
5. KSO og samarbejdet med OK: Der har ikke været nogen møder 

 
 

 
 
Ad 5: Verserende sager/nye sager 
1. Den vildeste Kommune: OK deltager i det landsdækkende projekt om den vildeste kommune. 90 

kommuner har tilmeldt sig. Præmien er 1 mil. Kr. til den kommune, der har det bedste projekt. Pengene 
kan bruges til et projekt i kommunen. 

 
2. Borgmesterlyngen omkring grøfteoprensning. Se punkt 3, 5.  
 
3. Private Fællesveje. Der har været et par henvendelser omkring vedligeholdelse af private fællesveje. 

Den ene er omkring vedligeholdelse af en gennemgående vej, som 5 grundejerforeninger støder op til. 
Det er meget omstændigt at oprette en vejlaug. Som vi ser det, må man afsætte et beløb fra de 
omkringliggende foreninger og således gå sammen om reparation. Hvis der bor fritids husejere på 
denne gennemgående vej, må de betale det obligatoriske bidrag til vejvedligeholdelsen. Her kan FSNR 
hjælpe med at udlevere en pakkeløsning til opkrævning af vejbidrag 

 
4. Street Food på Rørvigvej: Der er foretaget partshøring i sagen omkring Street Food på Rørvigvej 225. 

Beboerne i nærheden er bekymrede for den store mængde af biler, man så besøge stedet sidste år. 
Nogle dage var der totalt kaos. I mangel af bedre parkerer de besøgende langs vejen og på cykelstien. 
FSNR har sendt indsigelse til OK. Vi foreslår hastighedsbegrænsning i området.  
 

Ad 6: Eventuelt: CRH fortalte, at KSO har foreslået en fælles hjemmeside for de 3 paraplyorganisationer for 
sommerhusejerne i OK. Emnet tages op på næste møde.  
Næste møde er fastsat til søndag den 2. maj kl. 9.30 hos SS. Vi afventer og ser om der er brug for dette 
møde.  
 
 
 
 
 

Birthe Riddersholm 
Referent 


