
 

 

Referat af FSNR’s  FU-møde den 19.07.2014 – Tekstet i agendaen med 
kursiv.   
 

Forretningsudvalgsmøde lørdag den 19.  juli 2014 kl. 10.00 hos Torben 
Kann, Røntoftevej 6, 4500 Nykøbing Sjælland 

 

Deltagere:  

Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Lennart Berendt (LB), Steen Bakhøj (SB), 
Gert Leif Gyldvig (GLG), Torben Kann (TK) referent. 

LB startede med at oplyse, at han blev nødt til at bede om at tage sygeorlov 
foreløbig mindst til den 1. November 2014 pga. sit dårlige ben, og at han skal 
til Montebello i Spanien fra den 30. August 2014.  

  

 

Agenda: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt, dog udgår pkt. 5 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 17.4. 

Referat godkendt 

3. Valg af sekretær 
 
TK valgt 
 

4. Valg af næstformand 
SB valgt 
 

5. Valg af FU- medlem 
6. Status på medlemmer: LB 

FSNR har 42 GF’ere  som medlemmer med i alt 2193 
sommerhusejere 



 

 

 
7. Status på kontingent: LB 

Alle GF’ere har betalt og FSNR har pt. kr. 81.413 indestående på 
en konto i Danske Bank 

 
8. Ny bankaftale og administration: LB 

Vi foretager ikke noget før LB er klar igen efter ”orlov” LB vil fungere 
som kasserer i ”orlovsperioden” 
 

9. Repræsentantskabsmødet, evaluering: 
Ingen bemærkninger. Godt forløb. Fint med fordeling af   dialogen 
mellem repræsentantskabsmedlemmerne  og det spørgsmålsrelevante 
FU medlem. 

9.a. kun 27 ud af 30 tilmeldte mødte op, skal de betale 95 kr.? 

Det blev besluttet at der fremover opkræves kuvertprisen hos de 
udeblevne og at den praksis vil blive videreført fremover, med mindre 
den/de tilmeldte melder afbud. 

Dette skal meddeles GF’erne ved næste indkaldelse til 
repræsentantskabsmøde i 2015. 

     9.b. 4 medlemmer fra GF Flyvesandsvænget deltog ud af 16 
medlemmer, kontingentindtægt 16 medlemmer a´13 kr.= 208 kr. Udgift, 4 
kuverter a´ 135 = 540 kr. Underskud 332 kr. for en grundejerforening 

      9.c Vedtægtsændringer pga. punkt 9.b. Der kan max. deltage 1 – 2           
repræsentanter fra hver grundejerforening 

9b og 9c.  Vedtægten skal ændres så den max kan tilmeldes 2 fra hver 
GF. Det skal fremgå af indkaldesen til rep.møde i 2015. 

10. Info fra andre, FL, KSO, SOL, RFR og Skovbrugerråd 

FL:  Har medvirket til at stormflodsloven blev ændret til gunst bl.a. for 
sommerhusejere. 

KSO og SOL:  KSO har primært arbejdet på at få SOL til at fungere 
igen og har holdt møde med bl.a. borgmesteren m.fl. KSO har udpeget 



 

 

4 medlemmer til det nye SOL som bliver et §14 udvalg i OK. På VIG-
mødet den 9. August skal der vælges yderligere 2 medlemmer til SOL. 
Hans Glendrup ( form. KSO) har kontakt til personer der opstilles som 
kandidater på VIG-mødet. Første møde i SOL forvents afholdt kort efter 
VIG-mødet. 

RFR: Husk at svare GLG på forespørgsler. Der er kommet 9 nye 
børn i Rørvig, mod 3 året før. GLG/FSNR blev positivt modtaget i 
RFR. GLG efterlyset aktiviteter for teenagere i Rørvig. 

Skovbrugerråd: Se referat fra mødet i skovbrugerrådet. 

Grønt Råd:  TK taler med Peter Post om at huske at videresende 
referater fra møderne. 

    11. Mødediæter jf. Madkunsten og Ligningsloven 

    12. Kørselsgodtgørelse (til GG)  

 11 og 12:   

Kørsel refunderes med kr. 3,73 pr. km. 

Der faldt en del knubbede ord. FU er tilfredse med at LB ser kritisk  
på  udgiftsbilagene, og såfremt LB ikke synes at bilagene ser 
rimelige ud, da at forelægge dem for FU før anvisning. Der er 
fremover ingen faste regler for hvorfra og hvornår der kan køres 
godtgørelsesberettiget til møder hvor FSNR er repræsenteret. 
Naturligvis ser FU helst at kørselsudgifter holdes så lave som 
muligt, fx ved samkørsel og i forbindelse med ophold i 
sommerhuset, når det kan lades sig gøre. En høj aktivitet fra FU 
må naturligvis afspejle sig i regnskabet. Helt undtagelsesvis vil det 
være i orden at få refunderet beskedne fortæringsudgifter, når et 
møde ”trækker ud” og når der på mødet ikke tilbydes fortæring. 

Tidligere fremsendt udgiftsbilag. I forbindelse med møde med 
turistchefen, som også omfattede  en fortæringsudgift, anvises 
fortæringsudgiften undtagelsesvis, uanset den lidt høje pris på 
Madkunsten. 

   



 

 

13. Valg til KSO, SOL, OF,  RFR og Skovbrugerrådet 
KSO og SOL: jf. pkt 10 
OF: LB fortsætter, TK vikarierer i nødvendigt omfang 
RFR: GLG  
Skovbrugerråd: GLG 

14. Aktionsliste: Alle 
Bodil har været dyr for OK, og udsat mange projekter. 
Højesande projektet skulle blive gennemført i år. 

15. Borgermøde den 14.6. på Sognegården og status vedr. afvanding 
mod Hov vig: 

Jf. referat fra borgermødet den 14/6, som kan ses/hentes  på OK’s 
hjemmeside. ( søg på Hov Vig) 
LB og SB udtræder af styregruppen,da OK holder fast i at 
pumpelavet skal drives privat af fx styregruppen. 

16. Kloakering: LB 
Kloakering er forsat sat i bero.  
 

17.  Input til næste KSO og SOL møde 
OK/OF skal erindres om redegørelse om rotterisiko i det nye 
kloaksystem. 

18. Mødet med kommunen lørdag den 9.8, herunder valg af 2  
Sommerhusgrundejere 

Jf pkt. 10 
19. Møde med OF den 17.9. 

TK vikarierer på mødet i OF den 17/9 kl 11-13 
20.  Hjemmeside med eller uden sommerhusadresser? 

Kun navne, Billeder og e-mailadr. 
21. FLs landsmøde  i Middelfart lørdag den 25.10 

GLG deltager som FL’s næstformand. SB forhindret. 
22. Kommende mødedatoer til næste repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmødet er den 30/5 - 2015 
23. Næste møde 

Fredag den 22. August 2014 kl. 14.00 hos SB i sommerlandet. 
24. Eventuelt 



 

 

Ifølge ”Odsherred NYT” vil OK fremover satse på Nykøbing som 
”Hovedstad”.  GLG holder øje med hvornår der er tilmelding til 
julefrokost, og med hvem der kan den 28 eller den 29 november. 

 
 

 


