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Referat af KSO-møde tirsdag d. 18.  maj  2010  kl. 17.00 
 
 
Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 
  2) Godkendelse af referat fra KSO-mødet d. 14.januar 2010 
  3) Status for kloakeringsprojektet 
  4) Møde i Grønt Råd d. 14. april 2010 
  5) Emner til møde i SOL d. 10 juni 2010 
  6) Er SEAS-NVE et emne for KSO ? 
  7) Mødet med Odsherred Forsyning A/S d. 20. maj 2010 
  8) Kommunens stormøde d. 7. august 2010 
  9) Næste møde, forslag d. 6. august 2010 

10) Evt. 
     -------------o-------------- 
 
Deltagere: Hans Glendrup, Peter Post Hansen, Hanne Holdt Hansen, Ole Aktor Nielsen,  Doris 

Nellemann Stilhoff, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt, Kirsten Laage-Petersen og Fritz 
Løvschall. 

 
Afbud: Ingen  
 
 
REFERAT: Ad. 1 Dagsordenen godkendt 
 

Ad. 2 Da der ikke er indgået kommentarer til referatet inden for fristen (1 uge) er det 
godkendt. 

 
Ekstraordinært punkt: Hans havde udsendt materiale vedrørende kommunens fjernelse 

af nogle skilte med hastighedsbegrænsning, som nylig var opsat af en 
grundejerforening (Næsgaarden). KSO kunne selvsagt ikke støtte opsætningen 
af de ikke-godkendte skilte, men fandt at kommunen burde have henvendt sig til 
GF’en eller KSO. Emnet med skiltning af hastighedsbegrænsning ønskes taget 
op i SOL på baggrund af den fra kommunens side senest foreliggende ganske 
konstruktive kommentar i den konkrete sag.  Der er behov for en samlet 
redegørelse for reglerne. Trafiksikkerhedsudvalget burde behandle emnet, men 
udvalget holder ikke møder. 

    
Ad. 3 a) Der er ændringer i tidsplanen, idet Hønsinge Lyng og Vig Lyng  

            fremskyndes. Det er vigtigt at holde sig orienteret.  Det blev nævnt, at   
afgrænsningen af områderne var uklare i Forsyningsselskabets  
kortmateriale- herunder opdeling i øst-vest-områder. 

   b) Der er allerede ved det første  kloakeringsarbejde sket overgravning af  
    el-og vandledninger. 
   c) Formanden har gennemlæst lovgivningen for selskabsdannelsen inden  

for vandsektoren, og oplyste. at lov om offentlighed i forvaltningen også  
gælder for de kommunalt ejede aktieselskaber.  Måske kan vi få adgang  
til mødeoplæg og referater m.v. ? Vigtigt var også, at der  vil blive  
gennemført  en central benchmarking af priser og effektivitet  i forhold  
til disse selskabers aktiviteter. 

   d) Der er ikke som tidligere formodet tale om, at der snart skal kloakeres i  
    området ved i Hov Vig. Det beroede på en misforståelse. Men der er et  
    omfattende afvandingsprojekt på bedding. 
   e) Det blev oplyst, at Fritidshusejernes Landsforening fortsat arbejder for at  
    få yderligere afklaring over grundlaget for kloakeringen i kommunen. 
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Lennart oplyste, at nogle sagkyndige var på ved med en redegørelse, som såede alvorlig  
tvivl om den af kommunen gennemførte miljøvurdering vedrørende kloakeringen. Det  
blev aftalt, at hvis KSO skal ind i sagen, så må vi først se redegørelsen for derefter mest  
nærliggende at anmode kommunen/selskabet om kommentarer. 

    . 
Det er generelt KSO´s opfattelse, at langt størsteparten af den forurening, som man vil  
modvirke ved at kloakere ikke stammer fra sommerhusene, men fra landmændene. 

 
Ad. 4 Peter redegjorde for det seneste møde i Grønt Råd, herunder om problemerne med de 

offentlige toiletter ved strandene. 
 Vedrørende en omfartsvej ved Vig i forbindelse med Rute 21 har Peter anbefalet  at 

benytte Ravnsbjergvejen og så trafikforbedre denne. 
 Under etableringen af Rute 21 har Naturfredningsforeningen foreslået – og fået accept 

for – at der etableres en følgegruppe af hensyn til biotober langs ruten. 
 Stiudvalget er sat på stand bye i hele 2010, da der ingen midler er afsat til det. Peter har 

i GRO efter omstændighederne taget denne beslutning til efterretning. 
 
 Formanden har set på de kommunale lokalplaner, men ikke fundet noget aktuelt for os. 
 
 Lars stillede forslag om at vi anmoder om, at turistchef Hans Jørgen Olsen kommer 

med til næste SOL møde. Der var ikke enighed om dette, men derimod om at foreslå, at 
han bør deltage med et indlæg ved stormødet i august 2010 for at sætte fokus på (den 
skrantende) turistpolitik. 

    
 Ad. 5 Der blev besluttet at følgende punkter tages op på det kommende SOL møde.  
 

a) Adgang til rene toiletter ved strandene. 
b) Ridning i klitterne 
c) Beredskabet herunder: udgifter, akutambulancer og hjertestartere (projekt på 

Bornholm) 
d) Tilbagemelding fra kommunens møde med købmanden på  Overby Lyng. 
e) Hvilke nye tiltag/sager af betydning for os er aktuelle i kommunen. 
f) Hvad er status på rute 21.(dette emne tages ikke med p.g.a., at oplysningerne findes 

på hjemmesiden). 
g) Kommunens tilsynsforpligtigelse med lakfabrikken i Plejerup, som nu skal sælges 
h) Hvad sker der med den såkaldte Thor Pedersen sti i Nakke. 
i) Hvad har kommunen gjort mht. vedligeholdelse af vandløb (åer og grøfter) 

 
Hans sender liste over emnerne til kommunen. 

 
Ad. 6 Det blev aftalt, at formanden prøver at arrangere et møde i Svinninge. 
 
Ad. 7 Fra sidste møde mangler der nogle svar, bl.a. med hensyn til regler for indefrysning. 

KSO lægger vægt på, at der foreligger ret detaljerede referater af disse møder. 
 

Ad. 8 Ved stormødet d. 7. august 2010 bør det arrangeres således, at formanden får et 
programsat indlæg om KSO´s funktion og de emner, som særligt interesserer os.  
KSO afventer et udspil fra kommunen. 

 Borgmesteren har giver tilsagn om at deltage. 
 

Ad. 9 Næste møde blev fastsat til fredag d. 6. august kl. 15.00 hos Hanne Holdt Hansen, 
 Karensvej 11,  Gudmindrup Strand, 4573 Højby. 

 
Ad.10   Følgende emner blev nævnt: 

a) En konkret sag om adgangsforhold til stranden 
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b)  På mødet i juni vil emnet: Forslag om, at de tre sammenslutninger fusionerer, 
 komme på dagsordenen. 

c) Badebroer 
d) Det blev påpeget, at FL’s advokat i Nykøbing har sager i advokatnævnet. 
e) Doris holder 70-års reception den 27. maj kl. 14-17. 

   
 

Mødet afsluttedes kl. 19:45 
 
 
Fritz Løvschall 
    Referent  


