FSNR – Forretningsudvalgsmøde #5
9/5 2011 kl 17:00 på RadissonBlu Scandinavia Hotel
Agenda:
1. Referat fra sidste møde d. 1/2 2011 – Godkendt
2. Status på Kontingent & Medlemmer – Pr dd er der 6 foreninger i restance. LB rykker endnu
engang inden Generalforsamling.
3. Regnskab 2010 – Udkast gennemgået og godkendt. Revision fastsat til 16/5. Regnskab
underskrives af LB og LG. For 2011 blev det vedtaget at udbetale til kasserer kr2,000 jvf
ligningsloven til dækning for telefon & internet.
4. Indkaldelse til generalforsamling – Afholdes som planlagt 19/6. Medlemmer indkaldes og ikke
medlemmer inviteres som gæster. Gæstetaler fra Naturstyrelsen checkes af Lars. Booking på
Sognegården bekræftes af Gert. Indkaldelse udsendes senest 26/5.
5. Aktionsliste – Opdateres og udsendes af LG
6. Info fra andre (FL / SOL / KSO, foreninger, udvagl mv) – Status på diverse punkter
gennemgået. Vi gør opmærksom på næste SOL møde at der ikke inviteres til og/eller afholdes
møder i Sti Udvalg / Turistråd.
7. Hjemmeside & Linked Inn – Opdateret løbende med referater o. Lign. Medlemsliste sendes fra
LB til LG til opdatering på hjemmeside. Billede sendes fra CH til LG og puttes på hjemmeside.
Mail addresser på medlemmer sendes fra LB til LG så vi kan invitere medlemmerne til FSNR
gruppen på LinkedInn.
8. Handlingsplan for tilgang af nye medlemmer – LG opdaterer 2011 nyhedsbrev i kort format
der sendes ud til potentielle medlemmer samt sættes op i Nykøbing/Rørvig efter generalforsamling
9. Bank konto & Administration – Se pkt 2
10. Status vedr indsigelser og kloakering – Svar fra Statsforvaltningen til FL ikke modtaget.
Kloakering i FSNR først planlagt til 2030erne.
11. Status vedr afvandning Hov Vig – LB er valgt som medlem i Styregruppen. LG sender svar til
Per Ulrik Nielsen i Mårbjergengen om at FSNR fortsat arbejder via Styregruppen og ikke tager
andre initiativer
12. Odsherred som Frikommune – KSO indsender kommentar primært omkring vores protest
vedrørende opkrævning af turist afgift fra alle sommerhusejere.
13. Status vedr Blå Flag – Uddeles d. 5/6 på havnen
14. Punkter til KSO Møde d. 10/5 – Trundholm og Dragsholm opfordres endnu engang af LG til
al melde sig ind i FL for at støtte FLs arbejde omkring kloakering
15. Punkter til FL Møde d. 14/5 - Del- kontra hel medlemsskab inkluderes på generalforsamling i
FSNR diskussion om kontingent. FL kontingent for sammenslutninger udbedes på HB møde.
16. Punkter til SOL Møde d. 20/6 – Sti Udvalg / Turistråd
17. Nyhedsbrev – Opdateres efter generalforsamling og udsendes samt sættes op i Havn,
Købmænd, Turristkontor mv.
18. Eventuelt – Kurt Christiansen stadig på orlov. LG checker med suppleant Steen Bakhøj om han
har mulighed for at indtræde efter generalforsamling.
Næste FU Møde: Aftales på Generalforsamling

