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Referat  af  KSO-møde  tirsdag  d.  23.  februar  2011   kl.  14.00  
 
 
 
Deltagere: Hans Glendrup, Hanne Holdt Hansen, Ole Aktor Nielsen, Doris Nellemann Stilhoff, 
Lennart Berendt, Kirsten Laage-Petersen, Peter Post Hansen, Lars Gudbergsen og Fritz Løvschall. 
 
Afbud: Ingen 
 
 
 
REFERAT: 
 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden bemærkninger. Hans udleverede en supplerende 
liste med 11 emner, som kort blev gennemgået efter den ordinære dagsorden. 

 
2) Endelig godkendelse af referat af 15. november 2010: Godkendt uden bemærkninger 

 
3) Gennemgang og opfølgning vedrørende referat fra sidste KSO-møde: 

 
Det blev oplyst, at der ikke var sket videre omkring de daværende planer om 
underskriftsindsamling vedr. skadeklinikken. 

 
Færdselssikkerhedsudvalget holdt møde d. 8. december 2010, hvor Hans og Kirsten  
deltog i en del af mødet - her drøftedes bl.a. mulighederne for hastighedsregulering. Der  
er udsendt referat fra mødet, og der ligger et bilag med regler for at etablere 
hastighedsdæmpende bump 
 

4) Drøftelse af lovændringer og forslag hertil, med betydning for sommerhusejere: 
 

Vedrørende kommunernes muligheder for at ændre offentlige veje til private veje, er 
KSO’s skriftlige henvendelse til folketingsudvalget blevet modtaget meget positivt og 
den har medvirket til det endelige resultat. 
 
Vedrørende vejvedligeholdelse er det muligt at få de ”naboer”, der benytter vejene til at 
medvirke til vedligeholdelsen, som således fremover ikke kun påhviler de nærmeste 
vejejere. 
 
Selv om der nu er hjemmel til, at kommunerne kan kræve vejbelysning privatiseret, er 
der ikke tegn på noget sådant i sommerhusområderne i Odsherred 
 
Lovforslaget  om vandløb blev behandlet og det blev konstateret, at KSO’s udtalelse var 
sendt til folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Det blev i denne forbindelse 
besluttet at tage emnet op på det kommende SOL-møde, idet vi bør have klarhed over, 
hvor de offentlige vandløb er.  
 
Planlovens § 40 blev diskuteret, idet den opdeler landet i landzone, byzone og 
sommerhusområder. 
  

5) Forslag om Nyhedsbrev 
  

Det blev besluttet, at der som foreslået udarbejdes et fælles KSO-nyhedsbrev, og at 
distributionsmetoden besluttes og varetages af den enkelte sammenslutning. 
Redaktionen af nyhedsbrevet afsluttes ultimo april.  
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6) Odsherred Forsyning: 

 
Idet der nu er lovkrav om brugerrepræsentation i alle kommunale vandselskaber, blev 
det konstateret, at der kommer brugerrepræsentanter i Odsherred Vand A/S og i 
Odsherred Spildevand A/S.   
  
KSO har rettet henvendelse til Naturstyrelsen for at få afklaret, hvorvidt reglerne også 
gælder for Odsherred Tømning A/S, hvilket man ikke mener fra Forsyningsselskabets 
side.  Når der er sket afklaring af dette spørgsmål og der tillige er besluttet en 
valgprocedure, vil KSO – formentlig med kort varsel – skulle tage stilling til, i hvilket 
omfang KSO skal tage initiativer i sagen om brugerrepræsentation. 
 
FSNR oplyste, at man har sendt en klage over Odsherred kommune til Miljøministeriet, 
idet man ikke finder, at igangsætningen af kloakeringen er sket på et lovligt grundlag 
(miljømæssige årsager). Ministeriet har svaret, at det er Statsforvaltningen i området, 
der er rette klageinstans i forhold til en kommunes konkrete forvaltning af lovgivningen, 
hvorfor klagen er videresendt til Statsforvaltningen. 
 
Tillæg 5 til kommunens kloakplan vedr. 3000 sommerhusgrunde ved Sejrøbugten 2011 
– 2014 er godkendt af byrådet. 
 

7) Mødemateriale fra det aflyste SOL-møde d. 16. december 2010: 
 
Emnerne blev behandlet sammen med punkt 8. 
 

8) Supplerende emner til SOL-mødet d. 31. marts 2011: 
 
- Regler for postkasser for udstykninger efter 1973. (Doris sender mail til Hans) 
- Regler for betaling ved udskiftning af vejskilte, herunder krav til type.(do  do) 
- Hvad vil kommunen med frikommuneprojektet ?– jf. artikel i HAV. 
- Der ønskes besked til de grundejere der evt. ikke får hentet affald (Fritz sender mail) 
- Hvad sker der med den sundhedsmæssige sikkerhed, ambulancebemanding og 

vagtlæge (er allerede på dagsordenen) 
- Hvad sker der med hensyn til afgræsningen ved Korevlerne (LB bedes uddybe) 
- Der er tilfredshed med kommunens storskraldsordning, som nogle politikere vil 

have stoppet. 
 

I forbindelse med drøftelse af generne ved ridning på veje og stier, foreslog Lars, at 
man kunne etablere riste de steder, hvor ridning var uønsket og forbudt. Hanne fandt 
denne ide god – og ville prøve at gå videre med forslaget. 
 

 
9) Eventuelt: 

 
Peter orienterede om GRO-møderne, herunder kommunens ønske om en Geopark ved 
Bjergene. 
 
Lars – som er nyvalgt kasserer i Fritidshusejernes Landsforening - orienterede om et 
ønske om at få flere medlemmer i FL via indmeldelse af sammenslutninger af 
grundejerforeninger. FL forventer dette vil kunne ske via et lavere kontingent end det 
nuværende på 15,- kr. pr. medlem. Vi vil høre nærmere, når tilbuddet er formuleret 
mere præcist. Lars oplyste, at FL har 170 medlemsforeninger med ca. 15.000 
grundejere – heraf ca. 2.500 i Odsherred. 
 
I relation til kommunens planer om at forlange lettere dæksler på samletanke og 
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septiktanke var det opfattelsen, at det må dreje sig alene om de tunge betondæksler og 
næppe de noget lettere jerndæksler. 
 
  
Følgende mødedatoer blev aftalt: 
 
 Møde med Odsherred Forsyning        d. 24. marts  2011   (afbud Fritz) 
 SOL- møde (bemærk tidspunkt) d. 31. marts  2011 kl. 16.30   
  KSO-møde SAS Radisson Amager     d. 10. maj     2011    kl. 15.00 
 SOL-møde    d.   ?  juni     2011 kl. 16.00 
 Kommunens Årsmøde, Vig  d. 13.august 2011 
 
 
 

Mødet afsluttedes kl.  ca. 17 
 
 
Fritz Løvschall 
    Referent  


