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Referat af KSO-møde tirsdag d. 6.  august  2010 kl. 15.00 hos Hanne 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat af KSO-mødet den 18. maj 2010  
3. Gennemgang af referatet af SOL-mødet den 10.juni 2010.  
4. Møde i Grønt Råd. Peter Post orienterer om mødet i juni – herunder om indvielse af ny sti ved Vejrhøj samt om 

kommunens ønske om at udvide kontaktgruppen vedrørende Korevlerne. 
5. Møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning og KSO den 20. maj 2010. Referat er udsendt. Kort 

orientering fra KSO’s 3 medlemmer. 
6. KSO’s henvendelse til Miljøministeren om redegørelsen fra de to biologer fra/via FSNR.  Primo juli modtager 

KSO’s formand et brev fra Naturklagenævnet om, at hvis KSO ønsker sagen (klagen) behandlet, så skal vi 
indbetale 500 kr. Indbetaling er sket, idet det forudsættes, at KSO ønsker sagen afklaret. Der foreligger ikke brev 
fra ministeriet om, at sagen er oversendt til anden (rette) myndighed.   

7. Stormødet i Vig den 7. august 2010. Gennemgang af programmet. Kommunen har oplyst, at turistchefen er på 
ferie i den pågældende uge, og derfor ikke er til rådighed. Er det også KSO’s opfattelse, at grundejerne er 
(rimeligt) tilfredse med affaldshåndteringen ??  Er der behov for at vi aftaler en ”arbejdsdeling” omkring mulige 
spørgsmål/kommentarer til indlederne fra KSO?   Hans forelægger hovedpunkterne for sit programsatte indlæg fra 
KSO. Herunder må det overvejes, om der i dette indlæg bør medtages en kommentar omkring nogle 
grundejerforeningers ønske om repræsentation i SOL uden om KSO.    

8. Forberedelse af næste SOL-møde den 23. september 2010.   
9. Fastlæggelse af næste KSO-møde 
10. Eventuelt. 

 
     -------------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 med et pkt. 2A om evt. sammenlægning af de tre 
sammenslutninger 

 
Ad. 2.   Der var ingen bemærkninger til referatet . 
 

 
Ad. 2A.  Hans oplyste, at der i Sammenslutningen i Dragsholm var mange røster, der 

talte for en sammenlægning. Der var derfor behov for en status omkring et 
sådant forslag. Begge de to andre sammenslutninger oplyste, at der ikke for 
nærværende er stemning for en sammenlægning. Baggrunden er primært, at der 
er tale om et meget stort geografisk område, hvor det er vigtigt, at der er et 
rimeligt lokalkendskab repræsenteret i bestyrelsen.  Det kunne også give 
problemer med et mega-repræsentantskabsmøde med længere kørsel for mange 
og med et samlet større sekretariatsarbejde. Der var enighed i KSO om, at det 
nuværende samarbejde fungerede udmærket.  

 
Ad. 3 Generelt fandtes referatet udmærket, selv om det må betegnes som meget blødt i 

visse formuleringer -  bl.a. problemet med trafikregulering (skiltning med 
hastighedsbegrænsning), hvor kommunen åbenbart blot henviser til politiets 
(udokumenterede) modvilje  
 
Det blev besluttet fortsat at tage uløste problemer op, indtil de er klart  
besvarede. KSO kunne håbe, at politiets indlæg på Vig-mødet næste dag ville 
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give en fornuftig afklaring af reglerne. Til næste SOL møde vil der – om 
nødvendigt- blive fremsendt en oplistning af kendte sager vi ønsker svar på. 
 
Også i relation til,  at der i Rørvig-området er opsat godkendte 20 km/timen  
skilte, ønsker KSO at få oplistet de gældende regler. 
 
Hanne redegjorde for en konkret sag i hendes område omkring (manglende) 
rensning af åløb. Der var også på dette område behov for en klargøring af 
reglerne. Det foreliggende SOL-referat var et skridt i denne retning, men det var 
nødvendigt at kommunens redegørelse på næste dags Vig-møde bortvejrede den 
sidste tvivl om regelsættet og om hvad en grundejerforening kunne gøre. 
 

Ad. 4 Peter redegjorde for det seneste møde i Grønt Råd, han føler sig som lægmand 
blandt en masse specialister. 

 
I forbindelse med projektet med afgræsningen af Korevlerne har han søgt at 
påvirke projektet, så det er bedre tilpasset beboernes ønsker. KSO har ikke før 
iværksættelsen været rådspurgt om, hvorvidt vi finder projektet godt eller ej, 
men generelt finder KSO, at projektet vil være en fordel for området – om end 
vi er bekendt med, at adskillige sommerhusejere er imod. 

    
Ad. 5 De rejste spørgsmål om en KSO-repræsentant i forsyningsselskabets bestyrelse 

og benyttelse af BioBooster er blevet besvaret.  Vi har fået nej til en 
bestyrelsespost (fordi vi repræsenterer særinteresser !!!), og BioBoosteren er fra 
fabrikanten oplyst ikke at være egnet i den nuværende form til det konkrete 
behov. 

 
Selskabets opfattelse af at man ikke skulle være omfattet af reglerne om 
åbenhed i forvaltningen er blevet påtalt, og det bliver nu juridisk undersøgt af 
OF, hvad konsekvenserne er. Det er bestemt muligt, at KSO er nødsaget til at 
rykke for et svar med hensyn til, hvilke dokumenter KSO kan få adgang til. 

 
Ad. 6 Hans opridsede det hidtidige forløb omkring de to biologers redegørelse. KSO 

optrådte ikke som medunderskriver, men således at redegørelsen blev fremsendt 
med en følgeskrivelse fra KSO til ministeriet, der som bekendt efterfølgende har 
videresendt vores henvendelse til Naturklagenævnet. Det blev aftalt, at hver 
sammenslutning betaler 1/3 af klagegebyret på 500 kr. Hans havde fået oplyst, 
at nævnet har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10 mdr. Ministeriet har – 
meget overraskende - endnu ikke bekræftet modtagelsen og meddelt 
oversendelsen. Lars oplyste, at han tilfældigvis var bekendt med en person i 
Karrebæksminde, som ved en fejl have fået den skrivelse, som ministeriet skulle 
have sendt til os. 

   
 (Efterfølgende bemærkning: Ministeriet har nu genfremsendt skrivelsen af 29. juni 2010 

til rette adresse til KSO. Der er alene tale om en kvittering for modtagelsen og 
meddelelse om oversendelse til rette klagemyndighed) 

 
Lars ville holde KSO orienteret om forløbet af en sag i Næstved-området, hvor 
man tilsvarende havde stillet spørgsmålstegn ved kommunens hjemmel til at 
kloakere og hvor kloakeringen herefter var udsat. 

 
 

Ad. 7 Med hensyn til stormødet lørdag besluttedes det, at formanden tager den 
generelle orientering om KSO og om SOL- møderne. Dersom der kommer 
specifikke spørgsmål til Korevleprojektet er det Peter, der besvarer disse. Der 
var enighed om at være positiv i forhold til undersøgelsen om 
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affaldshåndteringen. 
  

Hans gennemgik punkterne i det indlæg, som han skulle holde på Vig-mødet. 
Der var enkelte bemærkninger, og det blev besluttet at medtage bemærkninger 
om visse grundejerforeningers ønske om at etablere alternative 
sammenslutninger. 

 
Ad. 8 Emner til SOL-mødet fremsendes til formanden, der vil koordinere disse inden 

videresendelse.  De skal være formanden i hænde senest fredag d. 3. september. 
 

 
Ad. 9 Næste KSO-møde blev fastsat til mandag d. 15. november kl. 15.00 hos 

formanden, Holbergsgade 18, København. 
 

Ad.10  Lars har – på KSO’s vegne - deltaget i et møde i Skovbrugerrådet, og han vil  
 løbende orientere om disse møder fremover. 

 
 
 
Mødet afsluttedes kl. 17:50 
 
 
Fritz Løvschall 
    Referent  


