
FSNR 
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig  

 

 

Dagsorden til FU–møde onsdag den 18. september 2013 kl. 15.00 
 
Hos Steen Bakhøj, Kratlodden 21, 2760 Måløv 
 
Deltagere: Torben Kann (TK), Lennart Berendt (LB), Gert Leif Gyldvig (GLG), Steen Bakhøj (SB)  
 
Dagsorden : 
  
  1) konstituering af formand for FSNR indtil repræsentantskabsmødet i 2014 
  2) dato for repræsentantskabsmødet i 2014 
  3) oprettelse af CVR nr. for FSNR og afgivelse af diverse dokumentation til banken 
  4) fordeling af arbejdsopgaver og udvalgsposter 
  5) hjemmeside opdatering med aktuelt færgebillede og FSNR vedtægter mv. samt facebook 
  6) henvendelsen fra Danske sommerhusudlejere 
  7) ny kommuneplan 
  8) dagsordensforslag der fremkommer på mødet 
  9) de næste mødedatoer (husk kalender) 
10) eventuelt  
 
 
Ad  1 
LG forventes at meddele sin holdning til fortsat formandskab for FSNR senest primo april 2014 til 
FU. Indtil da fortsætter FU uden ny konstituering af formand. Det forventes at LG videresender 
post og e-mails, som han modtager til FSNR til FU. 
  
Ad  2) 
Repræsentantskabsmødet bliver afholdt på Lyngkroen den 31. 5. 2014 klokken 9 til 12 med 
”morgenbord”. 
  
Ad  3) 
Danske Bank forlanger oprettelse af en ny konto (forrentes med 0,125 %) med 2 
underskriftsberettigede LB og SB. Til brug for oprettelsen blev FSNR´s vedtægter underskrevet af 
FU og der blev taget en kopi af SB´s pas. LB tilsender FU referatet af repræsentatskabsmødet 
den 12/5-2013 til underskrift. Vi siger nejtak til at oprette et CVR nr. , i det bankens servicegebyr 
herved forhøjes fra 300 kr. til 600 kr. årligt. 
  
Ad  4) 
SB koordinerer nytårsbrevet og påtager sig sekretærjobbet i samarbejde med LB vedr. 
udsendelsen. 
KSO og SOL udvalgene varetages af LB og TK. 
Skovbrugerrådet, stiudvalget, havnerådene samt Rørvig sammenslutningen varetages af GLG. 
Forsyningsselskabet varetages af LB. 
SEAS varetages af TK. 
Beslutning om KSO/Grønt Råd udskydes til næste FU-møde. 
    
Ad  5) 
LB kontakter LG vedr. opdatering af hjemmeside : vedtægter, færgebilleder mv., FU referater og 
repræsentantskabsmøde referat samt får oplysning om de fremtidige mødedatoer som LG har 
kendskab til. For nærværende vil FSNR ikke gå på Face book. 



Ad  6) 
Fritidshusejernes Landsforening tager sig henvendelsen fra Danske sommerhusejere og tilbyder 
sine medlemsforeninger noget tilsvarende. 
 
Ad  7) 
Ved KSO mødet den 19.9.2013 stiller LB spørgsmål til hvordan OK vil håndhæve, at f.eks 
ophobning af større kvasbunker, etablering af jordvolde ud til vej samt henstilling af 
uindregistrerede køretøjer og campingvogne, ikke tillades iflg. den nye kommuneplan. Samtidig 
udbedes en redegørelse fra OK og OF om hvordan rotteproblemerne i tørre kloakledninger i 
sommerhusområderne imødegås. F.eks. ved indsættelse af rottespærrer fra de store 
hovedledninger til stikledningerne. LB fremlægger endvidere GLG´s forslag til den næste 
generations sommerhusgæster. 
 
Ad  8) 
Der fremkom ingen yderligere dagsordensforslag. 
 
Ad  9) 
Næste mødedato bliver onsdag den 30. oktober 2013 kl. 18.00 hos LB, som foretager 
indkaldelsen. Et par af dagsordenspunkterne vil blive nytårsbrevet med indsendelsesfrist til den 
16. december 2013 samt FU´s indstilling til KSO/Grønt Råd. 
 
Ad 10) Der fremkom intet under dette punkt og mødet sluttede klokken 18.00.  
  
 
Måløv, den 18. september 2013 
 
Steen Bakhøj (SB) 


