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1. Præsentation af SOL 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-53095 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
SOL har fået ny sammensætning efter 1. januar 2010.      
 
Sagsfremstilling 
Koordinationsudvalget ønsker at orientere om sommerhusgrundejerforeningernes  orga-
nisering og Koordinationsudvalgets funktion. Der er ligeledes et gensidigt ønske om en 
præsentation af udvalgets medlemmer.      
 
      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Efter en præsentationsrunde orienterede Hans Glendrup (formand for Koordinati-
onsudvalget) om sommerhusejernes organisation og Koordinationsudvalgets formål 
og virke. Han sluttede med ønsket om et fortsat godt samarbejde med Odsherred 
Kommune. Dette ønske blev gengældt fra formanden og rådets politiske del. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-53093 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Dagsordenen godkendt. 
For Lennart Berendt mødte Kurt Christensen. 
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3. Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2009 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-53107 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
Koordinationsudvalget har ved mail af 17. januar 2010 fremsat en række kommentarer 
til referatet, som ønskes medtaget heri: 
− Vedrørende punkt 28 – Status på kloakeringsplaner m.v.: 

Koordinationsudvalget ønsker det medtaget i referatet, at Koordinationsudvalget 
udtrykte bekymring over, at de berørte grundejere ikke direkte havde fået op-
lysning om, at de selv skal betale for kloakeringen. 
 
Endvidere ønskes referatet udvidet med omtale af den meningsudveksling, som 
fandt sted mellem Lennart Berendt og dir. Torben Greve om, hvorvidt kommu-
nen overholdt reglerne for indkaldelse til informationsmøder (direkte indkaldelse 
af de berørte grundejere, referat fra mødet m.v.) 
 

− Vedrørende punkt 27 – spørgsmålet om anvisningstavler i sommerhusområder: 
Der er usikkerhed om referatet for så vidt angår bemærkningen om, at det er 
Koordinationsudvalget, der skal fremkomme med et udkast til skilte. Koordinati-
onsudvalget oplyser, at dette ikke vil være tilfældet. 
 

 
 
 
Bilag 

306-2009-1869022 Samlet referat - Sommerhusrådet for Odsherreds 
Landliggere 2009 den 1. december 2009, kl. 16:00 - 24:00 

 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Taget til efterretning. 
 



 
 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 den 11. marts 2010 Side nr. 6 
  
 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2010 

ODSHERRED KOMMUNE 

 
 

Orienteringssager 
 

 

4. Kloakeringsprojektet for sommerhusområderne i Odsherred 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-54250 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget ønsker at orientere om udvalgets hovedsynspunkter vedrørende 
kloakeringsprojektet.      
 
Sagsfremstilling 
Der er nedsat en kontaktgruppe mellem Koordinationsudvalget og Odsherred Forsyning 
A/S, hvor størstedelen af den direkte kontakt omkring kloakeringsprojektet finder sted. 
Koordinationsudvalget ønsker dog fortsat, at der løbende orienteres om udviklingen i 
projektet på SOLs møder.      
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at kloakeringsprojektet 
medtages efter behov på SOLs dagsorden fremover.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Hans Glendrup udtrykte stor tilfredshed med, at kontaktudvalget er etableret.  
Han redegjorde derefter for KSOs hovedønsker i forbindelse med kloakeringspro-
jektet, nemlig: 
− Medindflydelse i Odsherred Forsyning A/S bestyrelse, hvilket ikke p.t. har kun-

net imødekommes. 
− Dispensation fra øjeblikkelig tilslutning til kloaknettet, hvis der på ejendommen 

er et forholdsvis nyt og velfungerende nedsivningsanlæg m.v. – sådan dispensa-
tion er etableret med op til 10 år. Det blev i denne forbindelse nævnt, at til-
slutningsafgiften – i lighed med ejendomsskatterne – kan indfryses som en priori-
tet, for så vidt angår pensionester. 

− Afdragsordning for tilslutningsafgiften – spørgsmålet undersøges p.t. i Odsher-
red Forsyning. 

− Løbende orientering. Koordinationsudvalget er bekymret over informationsni-
veauet, f.eks. har nogle sommerhusejere ikke fået direkte besked om egenbeta-
lingen ved tilslutning – spørgsmålet drøftes løbende i kontaktudvalget. 

− Gennemsigtighed i projektets økonomi. 
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Det seneste, der p.t. undersøges er, om såkaldte Bio-booster anlæg vil kunne an-
vendes med fordel på udvalgte steder i Odsherred i stedet for egentlig kloakering. 
 
Formanden takkede for orienteringen, men understregede, at Odsherred Forsyning 
A/S er underlagt selskabslovgivningen, hvorfor konkret drøftelse af kloakeringspro-
jektet må henlægges til kontaktudvalget. 
 
Koordinationsudvalget er indforstået med dette, men ønsker at bevare muligheden 
for løbende at kunne orientere SOL om kloakeringsprojektet. 
 
I øvrigt blev orienteringen taget til efterretning. 
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Sager til Behandling 
 

 

5. Udformning af referater fra SOL-møderne 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-53138 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget ønsker en drøftelse af formen og indholdet i referaterne fra SOLs 
møder.      
 
Sagsfremstilling 
I Odsherred Kommune benyttes IT-systemet ”KMD-Sag Dagsorden” som det administrati-
ve hjælpemiddel ved udformning af dagsordener og referater fra alle politiske møder og 
møder i råd og nævn, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Koordinationsudvalget har påpeget, at systemet har et fysisk omfang, som ikke fra Ko-
ordinationsudvalgets synspunkt er nødvendigt. Det fremhæves således bl.a., at det ikke 
synes nødvendigt at gentage hele sagsfremstillingen i referatet, ligesom der forekom-
mer sider (underskriftsark m.v.) som ikke er så relevante. 
Natur og Miljø skal oplyse, at det ikke teknisk vil være muligt at undgå de nævnte op-
stillinger og sider i systemet. 
 
Med hensyn til indholdet af referaterne ønsker Koordinationsudvalget gerne et mere 
omfangsrigt referat, med bredere omtale af den dialog, som de forskellige punkter giver 
anledning til.  
Natur og Miljø medvirker gerne til mere uddybende referater, men det må fastholdes, 
at referaterne som udgangspunkt er beslutningsreferater og derfor aldrig vil give et 
fuldstændigt billede af alle debatindlæg. 
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller sagen til drøftelse.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Sagen blev drøftet. 
Administrationen tilstræber at referaterne bliver mere uddybende, og det aftal-
tes, at referaterne sendes til kommentering hos KSOs forretningsudvalg og hos 
formanden inden offentliggørelse. 
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6. Forslag til mødeplan 2010 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-55596 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Der skal fastsættes en mødeplan for SOLS møder i 2010.      
 
Sagsfremstilling 
Natur og Miljø har i samarbejde med udvalgsformanden følgende forslag til møder i 
2010: 
 
Torsdag den 10. juni 2010 
Lørdag den 7. august 2010      
Torsdag den 23. september 2010 
Torsdag den 16. december 2010 
 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller, at der fastsættes mødedatoer i 2010.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
De foreslåede mødedatoer blev godkendt. 
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Sager fra medlemmerne 
 

 

7. Spørgsmål fra KSO 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-54332 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagens opståen 
Koordinationsudvalget har ved formanden fremsendt forskellige spørgsmål:      
 
Sagsfremstilling 
 
− Vindmølleprojektet på Lammefjorden med afledte spørgsmål. 

”Koordinationsudvalget  ønsker gerne en ajourført orientering om vindmølleprojektet 
på Lammefjorden. Er der risiko for, at Byrådets kursændring omkring dispensation for 
naturbeskyttelsesregler også vil medføre problemer i forhold til udvidelsen af Rute 21  ?  
Er der nye vindmølleplaner på vej?” 

 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 

 
 
− Status på ”Korevleprojektet”. 

Idet der henvises til omtalen af projektet på kommunens hjemmeside under linket: 
http://www.odsherred.dk/page4807.aspx 
 
skal der derudover henvises til  
 
Orienteringsmøde 
Lørdag den 3. april 2010 kl. kl. 15-17 ved P-pladsen på Ellinge Skovvej har alle inte-
resserede mulighed for at høre nærmere om planerne for området. Kommunen og 
Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland informerer og besvarer spørgsmål. 
 
Naturture 
Skov- og Naturstyrelsen og kommunen afholder også naturture på Korevlerne: 

• Søndag den 23. maj 2010 kl. 10-12. Mødested er P-pladsen på Ellinge Skovvej.  
• Mandag den 5. juli kl. 19-21. Mødested er P-pladsen på Ellinge Skovvej.  
• Torsdag den 21. oktober kl. 10-12. Mødested er P-pladsen på Ellinge Skovvej.  

 
 
− Færdselssikkerhedsudvalget. 

”Status ved afslutningen af den tidligere byrådsperiode var, at kommunen oplyste til 
Koordinationsudvalget , at Færdselssikkerhedsudvalget kan ”aktiveres, når tiden er til 
det” . 
Status er tillige, at kommunen har givet tilsagn om, at der vil blive gennemført formø-
der med repræsentanter for Koordinationsudvalget, idet man ikke har ønsket direkte 

http://www.odsherred.dk/page4807.aspx


 
 
 

SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 den 11. marts 2010 Side nr. 12 
  
 
 

 
 
 

 

SOL Sommerhusrådet for 
Odsherreds Landliggere 2010 

ODSHERRED KOMMUNE 

repræsentation af Koordinationsudvalget i Færdselssikkerhedsudvalget. Er der i det nye 
Byråd interesse for at igangsætte arbejdet i Færdselssikkerhedsudvalget ?. 
Koordinationsudvalget  ønsker gerne, at udvalget inddrages i bestræbelserne på at få 
politiet med på, at der kan etableres hastighedsbegrænsning (evt. anbefalelsesskiltning) 
i sommerhusområderne på 30 km. i timen.” 

 
 
− Beredskab, besparelser og Vig Brandstation. 

”Efter de for Koordinationsudvalget foreliggende oplysninger er kommunens udgifter til 
beredskab steget fra 7,3 mio. kr. til nu 9 mio. kr. Hvorledes hænger det sammen med 
situationen omkring nedlæggelsen af Vig Brandstation og de besparelser, der blev stillet 
i udsigt i denne forbindelse ?” 
 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 

 
 
− Flere tyverier – større politiindsats? 

”Det fremgår af mediernes omtale, at antallet af indbrudstyverier er steget meget – og-
så i Odsherred og det er sket fra et i forvejen højt niveau.  Det siger sig selv, at som-
merhusejerne føler sig meget svigtet af politiet på dette punkt. Det fremgår tillige, 
dels at rigspolitichefen nu udtaler, at indsatsen mod indbrud skal styrkes, og dels at 
Midt- og Vestsjællands Politi vil genoplive tidligere års succes med en ”indbrudsgruppe” 
på en halv snes betjente, som skal koncentrere sig 100 pct. om indbruddene.   
Er det en problemstilling, som Byrådet følger og søger at påvirke ?” 

 
 
− Ny sygehusplan? 

”Det fremgår, at Odsherred Kommune – sammen med en række andre kommuner – har 
støttet en bestemt model for den fremtidige struktur – nemlig med et akutsygehus i 
Holbæk og med placeringen af et hoved- og akutsygehus i Køge. Er der udsigt til, at 
denne model finder støtte? Og er denne model tilfredsstillende for fastboende og som-
merhusbeboere i Odsherred – jf. herunder de lange afstande fra den nordlige del af 
kommunen til Holbæk?” 

 
 
Administrativ indstilling 
Direktøren indstiller spørgsmålene til drøftelse og orientering.      

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Vindmølleprojektet på Lammeforden.. 
Formanden orienterede om den seneste udvikling, hvorefter projektet med vind-
møller i Odsherred Kommune er faldet bort. Projektet med vindmøller i Holbæk 
kommune gennemføres. 
 
Rute 21 
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De nødvendige dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven til ve-
jens gennemførelse er netop blevet givet i Miljø- og Klimaudvalget. Dispensatio-
nerne er givet på vilkår, som er nøje drøftet med Vejdirektoratet. 
 
Korevleprojektet. 
Orienteringen taget til efterretning. 
Færdselssikkerhedsudvalget. 
Der er ikke politisk stemning for p.t. at ændre i sammensætningen af færdselssik-
kerhedsudvalget. Kontaktudvalget vil blive indkaldt, når udvalget genoptager sit 
arbejde. 
Koordinationsudvalget har et stærkt ønske om, at færdselssikkerhedsudvalget rent 
faktisk kommer i arbejde igen, ikke mindst på grund af det fortsat store ønske om 
en fast hastighedsbegrænsning i sommerhusområderne på 20 – 30 km/t. 
 
Administrationen oplyste, at der måske er mulighed for, i bestemte områder, at 
lave ”bymæssig bebyggelse” – altså 50 km/t hastighedsbegrænsning. Koordinati-
onsudvalget mente, at dette fortsat er for høj fart. 
 
Koordinationsudvalget undrer sig over, at det ikke er muligt, uden politiets tilla-
delse, at opsætte oplysningsskilte ved f.eks. indkørslen til sommerhusområderne. 
 
Kommunen er vejmyndighed, men kan ikke give tilladelse til opsætning af skiltene, 
hvis politiet ikke er med på idéen, og det er man ikke p.t.  
Det blev nævnt, at der for mange år siden er blevet givet en konkret tilladelse fra 
politiet og kommunen til opsætning af et oplysningsskilt. Koordinationsudvalget 
undersøger, om denne tilladelse fortsat eksisterer (skriftligt) og vil i givet fald 
fremsende den til fornyet behandling. 
 
Hans Glendrup henviste til, at kommunen har en udmærket trafiksikkerhedspolitik, 
og håbede, at der snart bliver økonomi i kommunen til at iværksætte nogle af de 
mange gode tiltag i planen. 
 
Et andet konkret spørgsmål, der blev rejst af Koordinationsudvalget, er hastig-
hedsbegrænsning på Korevlevej og Ellinge Skovvej, hvor der køres meget stærkt i 
forhold til Lyngvejen, hvor der på det pågældende sted er 40 km/t begrænsning 
ved chikaner. 
 
Spørgsmålet om forbud mod ridning på sommerhusvejende blev rejst. Der kan gives 
forbud mod ridning på private fællesveje. Spørgsmålet om, hvordan dette kan ske, 
undersøges i Natur og Miljø. 
 
Det blev foreslået, at politiet – i lighed med sidste år – inviteres med til mødet den 
7. august 2010. 
 
Beredskab og Vig brandstation. 
Regnskabet for 2009 foreligger ikke endnu, og der kan derfor ikke kommenteres på 
spørgsmålet. 
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I forbindelse med nedlæggelsen af Vig brandstation, skulle der ske en styrkelse af 
beredskabet i Lumsås. Koordinationsudvalget spørger om denne del af planen er 
gennemført. 
Beredskabet bekræfter, at der er blevet ansat det nødvendige antal frivillige 
brandfolk til Lumsås stationen, og at der ikke er problemer med at overholde be-
redskabsplanen. 
 
Politi og indbrud i sommerhusene. 
Fra flere sider i Koordinationsudvalget blev det påpeget, at der bør ske en større 
indsats for at forebygge og opklare de mange indbrud i sommerhuse. Opklarings-
procenten er meget lav, og efter at man nedlagde den specielle sommerhusgruppe 
er der sket en stigning i antallet af indbrud.  
Koordinationsudvalget ønsker, at også kommunen presser på over for politiet, for 
en forbedring. 
Spørgsmålet drøftes løbende i kontaktudvalget mellem kommunen og politiet. 
Senest er det fremgået af pressen, at Midt- og Vestsjællends politi agter at genop-
live den særlige indsatsgruppe mod indbrud. 
 
Det blev af et medlem af Koordinationsudvalget fremhævet, at der let risikeres en 
større affolkning af kommunen, hvis ikke der skabes bedre forhold for sommerhus-
ejerne, som udgør en stor del af indkomstgrundlaget for mange af kommunens fa-
ste beboere,  og i øvrigt kan tiltrækkes arbejdspladser og uddannelsesmuligheder. 
 
Formanden var enig i, at der ligger en stor opgave for Byrådet i at tiltrække og 
udbygge erhverv og uddannelse. 
 
Sygehuse. 
Der er ikke endnu nogen endelig afklaring på, hvor det kommende supersygehus på 
Sjælland skal placeres, men et flertal i Byrådet går ind for en placering i Køge, da 
Holbæk derved fastholdes som akutsygehus. 
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8. Eventuelt 

Sag 306-2010-8229 Dok. 306-2010-55608 Initialer: EFR Åbent 
 
 

Sagsfremstilling 
      
 
 

 
Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 
Dato: 11. marts 2010 Sted: Administrationscenter Fårevejle - 

mødelokale 1-2 
Fraværende: Fritz Løvschall, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen, 
Lennart Berendt, Nancy Sørensen 
 
Der blev rejst undren over, at der er et helt kontor (turistbureauet), der skal tage 
sig af turisterne i Odsherred, men ikke er ansat en eneste medarbejder specielt til 
at tage sig af sommerhusejerne. Måske burde det være omvendt, i og med at turi-
sterne jo ofte bor i sommerhusene. 
 
Koordinationsudvalget ønsker sig et fast punkt på dagsordenen, med overskriften 
”Nyt fra Odsherred Kommune”, hvor der kunne orienteres om spørgsmål, der har 
betydning for sommerhusejerne. 
 
Til spørgsmål om kommunal støtte til Overby Lyng købmandens ønske om udvidelse 
blev det oplyst, at borgmesteren og udvalgsformanden havde aftalt møde med 
købmanden. 
 
Opfordring til, at borgmesteren af og til deltager i SOL-møderne og i grundejerfor-
eningsmødet i august. 
Borgmesteren har efterfølgende givet foreløbigt tilsagn om sidstnævnte. 
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