
Referat af møde i KSO den 17. september 2012 hos Kirsten Laage. 
 
 
Til stede var: Kirsten Laage-Petersen, Peter Post Hansen, Hanne Holdt Hansen, Leila Møller 
(suppleant), Lars Gudbergsen, Lennart Berendt, Carl Erik Nielsen samt Hans Glendrup. 
 
Der forelå afbud fra: Doris Stilhoff og Fritz Løvschall. 
 
Indledningsvis blev budt velkommen til det nye KSO-medlem Carl Erik Nielsen, som afløser Ole 
Aktor Nielsen, Dragsholm. 
 
Referat af sidste møde den 10. august 2012. 
 
Ingen bemærkninger 
2. 
3.Evaluering af Vig-mødet 
 
KSO fandt selve mødetilrettelæggelsen i orden. At der så var utilfredshed med visse budskaber var 
en anden sag – oplysningerne om den dårlige mobildækning og politiets manglende udkørsel til 
indbrud var skuffende. 
 
Der var også enighed om, at det ”journalistiske referat”, som er lagt på kommunens hjemmeside 
ikke på rimelig måde afspejler mødets forløb. Overskriften om en landsby som solvarmedrevet 
forekommer besynderlig. 
3. 
4.Møde med skorstensfejerne den 27. september kl. 15.00 
 
Fra KSO deltager: Lars, Kirsten, Peter og Hans. 
 
Det er formentlig således at to firmaer deler opgaven: Svend Åge Madsen i nord og Jørgen 
Gustavsen i syd. Flere medlemmer oplyste, at der i deres områder blev lagt en seddel ind, når der 
var fejet. Det var ikke ganske klart, i hvor mange tilfælde det var nødvendigt at kunne komme ind i 
huset – og hvordan det blev aftalt at give adgang. Lars oplyste, at han kun havde fået fejet hvert 
andet år – uden at have fået tilbagebetaling. 
 
Der var enighed om, at vi ikke søger at drage konklusioner på selve orienteringsmødet. 
 
Emner til SOL-mødet den 27. september 2012. 
 
SAGT havde fremsendt en liste med forskellige forslag. 
 
Mobildækning. Peter Post kontakter Telia/Telenor for at indhente oplysninger om vilkår – set i 
forhold til TDC's. 
 
Diger langs Sejrøbugten. Kisten sender konkret formulering til HG. 
 
Orbicon – kort over dræn. LB kontakter Matrikelstyrelsen for at vi kan få yderligere oplysninger. 
 



Der var enighed om, at vi ikke lige nu skal fremføre sagerne omkring dels politiets manglende 
udkørsel og dels miljømyndighedernes lovhjemlede adgang til grundene. Spørgsmålet om politiet 
kunne evt. nævnes under evalueringen af Vig-mødet. 
 
HG havde på forhånd udsendt en liste med 9 punkter til dagsordenen – flere emner var 
overlappende med SAGT's.  
 
Der var enighed om at fremsende denne liste – dog med en tilføjelse under emnet 
færdselssikkerhed, idet vi skulle nævne fartproblemerne på Rørvigvej – mellem Nykøbing og 
Rørvig. 
 
Et spørgsmål om evt. snerydningspligt i sommerhusområderne skulle rejses uden for dagsordenen. 
 
Projekt Hov Vig 
 
LB orienterede om status. I mødet den 15. sept. i Rørvig havde 38 grundejerforeninger været 
repræsenteret. Torben Greve, Sascha Boserup og Henrik Sjøstedt fra Gront Milj havde været 
tilstede. 
 
Kun enkelte udtrykte modstand mod planerne. Der var stadig ikke styr på, hvor der var vandløb, og 
deltagerne blev anmodet om at indtegne vandløb på foreliggende kort.  Prisen forventes at blive 3-
5.000 kr. pr. grund. Der skulle nu etableres et pumpelaug, som med kommunal deltagelse skulle stå 
for det videre arbejde.  I første omgang var 214 grunde omfattet, men hele projektet handler om 
mere end 2.200 grunde. 
 
Eventuelt 
 
LB omtalte nogle problemer omkring en cykelsti ved Dybesø. LB orienterer PPH mere præcist, så 
PPH kan rejse spørgsmålet i Grønt Råd. 
 
PPH orienterede herefter kort om arbejdet i GRO. 
 
KLP konstaterede, at  ”Landliggeren” ikke var udsendt og ville spørge til sagen i SOL. 
 
HG lovede at overveje, om der var tilstrækkelig grundlag for at udarbejde et nyt nyhedsbrev fra 
KSO. 
 
Næste møde blev aftalt til mandag den 19. november 2012 kl. 16.00 hos Hans Glendrup, 
Holbergsgade 18, 1057 Kbh. K. 
 
Mødet slut.  
 
 
 
 
 


