
FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 
 
Referat af forretningsudvalgsmøde 9/-2010 
 
Deltagere: Gert Gylvig, Lennart Berendt, og Christian Hansen. 
 
Fraværende: Lars Gudbergsen, og Kurt Christiansen. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste FU-møde: 
 
Udsat. 
 
 
2. Honorar og omkostningsgodtgørelse til FU-medlemmerne: 
 
Besluttet at søge repræsentantskabet tilslutning til, at der til dækning af telefon, porto etc. udbetales kr. 
600/år efter SKAT's regler for skattefri godtgørelse vedr. foreninger, samt statens takst kr. 3,56/km 
(2010) for kørsel til møder. 
Der foretages allerede nu opnotering af aktiviteter, således at der efterfølgende er dokumentation, i 
forventning til repræsentantskabsmødets accept. 
A conto udbetaling drøftes på næste møde. 
 
 
3. Hjemmesiden: 
 
Drøftet opdatering med mere. 
 
 
4. Stationary: 
 
LB får et tilbud hos Fladsø Bogtrykkeri, og bestiller konvolutter med bogtrykt logo. 
 
 
5. Kontingent: 
 
Lennnart har udsendt opkrævning, og sendt første betalingspåmindelse. Der er herefter 8 medlemmer 
som skylder kontingent for ca. kr. 8.500. Besluttet at der udsendes 1. rykker med gebyr kr. 100,- samt 
varsling af inkasso. 
Et enkelt medlem har afvist at betale med en ikke forstået henvisning til at medlemsforeningen har 
kalenderårsregnskab. Særskilt formulering af rykkermeddelelse til denne. 
 
 
6. Nytårsbrev 2011 
 



Gert formulerer første udkast til næste møde. Udsendes som papir - ikke mail. LB udsender girokort til 
kontingentopkrævning sammen med Nytårsbrevet. 
 
 
7. Næste repræsentantskabsmøde: 
 
Ifølge vedtægterne maj eller juni. Gert forsøger at booke Sognegården i Rørvig til 19. juni 2011, kl. 
09.00. Reservedato: 29. maj. 
 
 
8. Landsforeningens møde i afvigte weekend: 
 
Lennart refererede mundtligt fra mødet. Gert uddybede vedr. kontingentspørgmålet. Besluttet, at 
Christian skriver notat til brug for fornyet drøftelse i Landsforeningen af kontingentspørgsmålet, med 
vinkling af strategi for at højere medlemsgrad giver større gennemslagskraft. (10% dækning tæller jo 
ikke meget). 
 
 
9. Svar fra Odsherred Kommune om Antik-Cafeen. 
 
Besluttet at vi i første omgange holder lave profil. CH på vegne af Jagtborg skriftlig kommentar til 
FSNR, der tager emnet op i KSO, med henblik på KSO-reaktion over for Odsherred Kommune. 
(Strategi: Er bevillingsnævnet forpligtet af Kommuneplanen eller ej. Hvis ikke kan de plastre hele 
skabelsen til med Tivoliland). 
I december søger CH påny aktindsigt for at konstatere om bevillingen er formyet og på hvilke vilkår. 
 
 
10. Vig-mødet i august: 
 

CH oplyste, at afvandingsprojekt Hov vig næppe er færdigt i 2014.  

LB oplyste, at der i kloakeringsplanen stadig står, at området først skal kloakeres i 2035, mens Erik 
Christensen både på mødet med KSO i OF har oplyst, citat: "at det ikke kan udelukkes, at kloakeringen 
sker samtidig med afvandingen".  

Endvidere oplyste LB, at andre eksperter mener, at når afvandingsprojektet er færdigt, er der ingen 
grundt til at kloakere.  

GG har fundet ud af, at der ikke skal foreligge en VVM- vurdering så længe der kun foreligger en plan, 
hvilket er tilfældet nu.  

Til gengæld skal der laves en SVM- vurdering.  

Vi kan først kræve en VVM- vurdering, når der foreligger et projekt og tilslutning til det nye 
rensningsanlæg har fundet sted.  



Det er meget smart af kommunen, som ufortrødent fortsætter sine kloakeringsplaner i Dragsholm og 
Trundhom.  

Vi taler med KSO om taktikken og orienterer biologen og havbiologen og afventer fuldmægtig Lone 
Møllers, Miljøministeriet, oplæg og svar på spørgsmål på Landsmødet i FL.  

Måske skal vi benytte os af enten de to eksperters eller FL's advokat for at få en vurdering af 
ovenstående og et råd om, hvordan de vil anbefale, at vi fortsætter indsigelsen.  

Måske skal vi vente til kloakeringen når til vores område?  

 
 
11.  BBR, aktionsliste m.v., GG: 
 
GG gennemgik det via mail tidligere udsendte om opdatering af BBR. Medtages i Nytårsbrev 2011, jf. 
pkt. 6. 
 
GG henviste til forslaget om en aktionsliste, der blev drøftet på sidste møde. De emner der skal optages 
på listen er: 
 

1. Badebroer som ikke er godkendt af Kommunen, og som formentlig er ulovlige. 
Nogle badebroer bruges også til bådebro, hvilket er ulovligt ifølge loven om badebroer. Hvad gør vi i 
FSNR, skal vi løfte sagen og bringe dette frem over for KSO-SOL, med henblik på at Kommunen 
enten giver de pågældende grundejere en tilladelse, eller beder disse grundejere om at fjerne disse 
bade-/bådebroer, da de er ulovligt opførte.? 

2. Mange fritidsfolk er i sommer perioden begyndt at henlægge deres sejlbåde - vandscooter - 
på den offentlige strand, både på Kattegat siden og Isefjordsiden, i stedet for at tage dem med hjem, 
eller til en regulær havneplads. Dette er til alvorlig gene for de badende og andre almindelige brugere 
af strandarelaerne. Ejerne benytter ofte tunge firhjulstrækkere til at slæbe både til stranden og tilbage 
igen, hvilket ødelægger nedkørslen til den offentlige strand og klitterne. Hvad gør vi skal dette også 
med til KSO-SOL møderne for at det kan komme til kommunens kendskab, således at disse 
ulovligheder bliver bragt til ophør? 

3. Udkigstårnet på Højesande: Den forrige Skovridder har stillet i forventning, at opføre et 
sådant, i stedet for at skulle fælde eller topskære træerne, således at man kan genskabe den fantastiske 
udsigt der er på/fra Højesande . Dette til gavn for turismen , sommerhusbeboerne, samt ornitologerne 
der her ville kunne nyde de store fugletræk forår og efterår . Hvad gør FSNR skriver vi et brev til 
skovridderen og beder ham om et møde med os? 

4. Hørings svaret omkring hvad Kommunen skal være færdig med inden marts 2011 omkring 
BADEVANDET samt rensningen strandene og årsagen samt oplysningspligten til borgene omkring 
disse . Skal KSO -medlemmer ikke også have kendskab til denne høring således de også er 
opmærksomme pa den store ændring der kommer i 2001? 

 



 
12. Næste møde: 
 
Onsdag 24. november 2010, kl. 16.00, med Lennart som vært, på Københavns Rådhus. 
 
De tre tilstedeværende foreslår, at FSNR efter mødet arrangerer julefrokost i nærheden af Københavns 
Rådhus for FU+ægtefæller - drøftes mellem Lars og Lennart. 
 
 
Referent: Christian Hansen 


