
 
 
Referat af møde i KSO den 7. marts 2013 hos Hans Glendrup. 
 
Til stede var: Kirsten Laage Petersen, Laila Møller, Peter Post Hansen, Carl Erik Nielsen, Lennart 
Berendt samt Hans Glendrup. 
 
Pkt. 1. Referat af sidste møde den 19. november 2012. 
 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 2. Skorstensfejersagen 
 
Bestyrelsen konstaterede, at det var tilfredsstillende, at kommunen nu ville arrangere et møde med 
skorstensfejerne for at fremlægge en række ønsker – jf. listen medtaget i dagsordenen. 
 
Pkt. 3.  Betaling for vedligehold af vandløb. 
 
Kommunens redegørelse blev taget til efterretning. Kommunen har ikke mulighed for at fordele 
udgifterne på anden måde end direkte til bredejerne. 
 
Pkt. 4.  Andre emner fra SOL 
 
Der var enighed om, at KSO til stadighed skulle arbejde for, at der skulle ske en mere omfattende 
rensning end tilfældet er i øjeblikket. 
 
Forsyningselskabets ændrede planlægning for kloakering blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 5.  Nyt fra GRO 
 
PPH orienterede kort om nogle af de emner, som havde været fremme på sidste måde: 
Miljøstyrelsens krav til brændeovne, skiltekampagnen, stier og klimatilpasningsplan. 
 
Pkt. 6.  Eventuel sammenlægning af de 3 sammenslutninger 
 
HG oplyste, at advokat Troels Helmer Nielsen kort før starten af KSO-mødet telefonisk havde 
medelt, at yderligere studier af den relevante jura-litteratur havde ført frem til, at det ville være 
forholdsvis enkelt at sammenlægge de 3 nuværende sammenslutninger. En sådan beslutning ville 
kunne gennemføres med kvalificeret flertal – uden at man skulle have direkte tilsagn fra de enkelte 
medlemmer. Og selvsagt med forbehold for at alle 3 vedtog samlingen og de (senere) fremlagte 
vedtægter. 
 
KSO konstaterede, at SAGT's bestyrelse havde givet tilsagn på et repræsentantskabsmøde om at 
man ville undersøge, hvordan en samling evt. kunne finde sted. Dette møde ville finde sted 12. maj. 
 
LB oplyste, at FSNR umiddelbart var noget forbeholden over for en samling, idet man kunne 
risikere, at bestyrelsesmedlemmernes kendskab til lokalområderne gik fløjten. FSNR har 
repræsentantskabsmøde 15. april og Dragsholm har mødet primo september. 



 
Det vil være en naturlig videre procedure, at der på de 3 repræsentantskabsmøder foreløbigt  
fremlægges advokatens endelige redegørelse (den forelå kort tid efter KSO-mødet) samt en 
opstilling af fordele og ulemper ved en sammenlægning. 
KSO drøftede kun kort de mere underliggende spørgsmål omkring en evt. samling: kontingentets 
størrelse, antal medlemmer i bestyrelsen, geografisk fordeling af bestyrelsespladserne og takster for  
kørselsudgifterne i egen bil. 
 
Det blev konstateret, at de 3 nuværende sammenslutninger havde en noget forskellig beholdning – 
også set i forhold til antal medlemmer. 
 
Der var enighed om at hver sammenslutning betalte en trediedel af den advokatregning, som nu 
ville tilstillet KSO. 
 
Pkt. 7 Evt. 
 
Vig-mødet ville sandsynligvis blive den 10. august 2013. 
 
Næste møde i KSO blev derfor fastlagt til fredag den 9. august 2013 kl. 14.00 hos Hans Glendrup, 
på adressen Bøgevej 7, 4550 Asnæs – Høve Strand.  Tlf. 51181174. 
 


