
 

Referat af FSNR FU-møde den 6. november 2021,  
Afholdt hos Birthe Riddersholm, Græshoppestien 8, 4500 Nykøbing Sjælland 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Birthe Riddersholm (BR), 
Jørgen Sperup (JS), Steen Søndergaard (SS), Dorthe Hansen (DH) med på FT, Peter Beyer 
med for at fremlægge grøftenetværk. 

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

3. Peter Beyer fremlægger oplæg til næste skridt i dannelsen af grøftenetværk 
 

4. FU   interne anliggender. 
1. Økonomi/regnskab v/SB. Herunder diskussion om størrelsen på kontingenter for 2023 
2. Hjemmesiden v/ BR 
3. Næste møde.  

 
 

5. Nyt fra udvalgene: 
1. OF. KSO har modtaget en invitation til møde med OF 
2. Skovbrugerrådet v/CRH. Møde den 2-11-2021 
3. Borgermøde den 3-11-2021 ved BR 
4. KSO og samarbejde omkring støj 
5. KSO i fremtiden 

 
6. Verserende sager / nye sager(alle) 

1. Den vildeste Kommune. 
2. Dyrehold på Slettemose/Hov Vig ved CRH 
3. Isefjordsstien og stien rundt om Dybesø ved CRH 
4. Tiltag på Rørvigvej ved Sparkøbmanden. 

    
7. Eventuelt.  

 
 
 



Ad 1:  
Ovenstående dagsorden blev godkendt.  
 
Ad 2:  

Referatet fra FU-mødet 14 august blev godkendt uden yderligere kommentarer.  

Ad 3: Grøftenetværk: Peter Beyer har lavet en redegørelse over de indkomne svar fra vores medlemmer. 
Han har sammenskrevet det og vi aftalte at han nu vil lave en skrivelse rettet mod OK. Herefter vil Peter 
Beyer og Steen Bakhøj kontakte Gry Annika Jensen fra OK, for at aftale hvad OK kan bidrage med i næste 
skridt. 

Ad 4: Interne anliggender 
1. SB gennemgik økonomien. Der er nu 2496 medlemmer og 44 foreninger repræsenteret i FSNR. Der er i 

skrivende stund ca. 128 700 kr. på kontoen. Der bliver underskud i 2021.  FU vil indstille til 
Repræsentantskabsmødet i 2022, at der betales 5 kr. pr. medlem i 2023. Det vil medføre et mindre 
underskud hvert år i en årrække fremover og dermed nedbringe egenkapitalens størrelse samt gøre det 
lettere at få nye medlemsforeninger i FSNR. 

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

have lavet en ny folder til Grøftenetværket. 
 
3. Næste møde: Næste møde aftaltes til 19 marts kl.9.30 hos SB. Vi skal skrive Nytårsbrev, så BR skriver 

ud til FU hvem der skriver hvad og lægger en deadline ind. 
 
Ad 4: Nyt fra udvalgene 
 
1. Odsherred Forsyning: KSO har modtaget en invitation til møde i KSO. CRH er medlem af KSO, så CRH 

deltager i mødet den 26. november.  
 
2. Skovbrugerrådet: Der var møde i Skovbrugerrådet den 2. november, men der er ikke kommet referat 

endnu. Brugerrådene i Vest og Midt Sjælland skal lægges sammen. Når referatet kommer, lægges det 
på hjemmesiden.  

 
3. Borgermøde den 3-11-2021: BR deltog i Borgermødet som omhandler ny lokalplan for Rørvigvej 

specielt området omkring Lyngkroen, Sparkøbmanden og Street Food. Mødet blev lavet som en 
workshop, hvor vi skulle identificere problemer og komme med løsningsforslag. Der var livlig diskussion 
og mange emner blev vendt. Resultatet af aftenen vil blive lagt på Borgernet, så man kan følge de 
enkelte problemstillinger. Når forslaget til ny lokalplan er færdigt, vil vi blive indkaldt igen til diskussion 
og den vil blive sendt i høring. Formentlig omkring årsskiftet. 

 
4. KSO og samarbejde omkring støj. CRH har forsøgt at få en dialog i gang omkring en henvendelse til OK 

angående støjproblemer i sommerlandet. Der har ikke været noget respons. Da KSO er inviteret til 
møde med OF, har CRH iværksat, at der afholdes et møde med KSO deltagerne umiddelbart efter 
mødet med OF. Her vil CRH prøve at aktivere KSO igen. Der er mange nye tiltag i OK, hvor 
sommerhusejerne bør høres. F.eks. er sommerhusejerne vigtige når OK skal implementere 
affaldssortering og andre tiltag for miljøet. Det vil derfor være formålstjenligt, at Trundholm, 
Dragsholm og FSNR udarbejder fælles skrivelser vedr. lokalplanforslag, kommuneplanforslag og 
affaldssortering mv. 



 
5. KSO i fremtiden: Se punkt 4. 

 
 
 
Ad 5: Verserende sager/nye sager 
1. Den vildeste Kommune: Umiddelbart intet nyt. 
 
2. Dyrehold på Slettemose og Hov Vig. CRH holder skarpt øje med dyrene. Der arbejdes på at opsætte et 

skilt med navn og telefonnummer på den person der står for dyreholdet. Det vil gøre det langt lettere 
at informere om evt. mangel på vand og føde 

 
3. Isefjordsstien og stien rundt om Dybesø: Begge stier er nu fremkommelige. Beskæring er foretaget at 

henholdsvis OK og private ejere.  
 

4. Nyeste tiltag for Rørvigvej ved Sparkøbmanden: Der er nu opsat parkering forbudt skilte og hvide 
kantpæle i plastik. Det har OK fået mange henvendelser om, specielt fordi de skæmmer utrolig meget. 
Det viser sig dog, at deres tilstedeværelse gør, at hastigheden på Rørvigvej sættes ned på stedet, hvilket 
jo er virkelig godt. I forbindelse med den nye lokalplan, vil det blive afklaret, om de skal være der i 
fremtiden. 
 

Ad 6: Eventuelt: BR har modtaget en henvendelse fra en grundejerforening i Dragsholm, om de må få det 
materiale som FSNR har genereret angående opkrævning af vejbidrag fra ”gratister”. Der var enighed om, 
at det kan udleveres. BR sender derfor pakken til grundejerforeningen.  
 
Vi talte om, at FSNR kunne udarbejde et sæt grundejerforeningsvedtægter, der kan bruges af alle 
grundejerforeninger, da det er svært at få skrevet helt tydeligt (og juridisk korrekt) hvad formålet med 
Grundejerforeningen er, og hvad Grundejerne kan forvente af bestyrelserne. Det er så meningen at disse 
vedtægter skal lægges på vores hjemmeside. 
 
Der har været Borgermøde omkring affaldssortering. Hvad kan vi gøre for at hjælpe OK’s 
klimatilpasningsplan på vej.  
 
 
 
 
 

Birthe Riddersholm 
Referent 


