
Referat: Bestyrelse møde den 26-3-2014 

Hos Gert Leif Gyldvig Tværvænget 6n 2750Ballerup 

1. Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 LB. Gjorde opmærksom på nogle punkter som manglede på Dagsorden.( vedtægter – Lokalplanner – Skrallestativer - 

SOL møde. Man blev enige om at disse punkter ville man tage når at de passede ind i dagsorden. 

2. FSNR repræsentantskabs møde på Lyngkroen. Datoen blev den Lørdag den 31-5-2014 kl.9.30 ca. 40 

personer.  LB sørger for endelig besked til Lyngkroen om antal personer 10 dage før Onsdag den 21-5-

2014 og traktement der er morgenbord. Bestående af Kaffe / The, med diverse pålæg: ost - spegepølse – 

Rulle pølse samt øl - vand.  

2a.LB. sørger for indkaldelse på E-mail Søndag den 4-5-2014 med seneste tilmelding Fredag 9-5-2014 derefter sendes 

der en reminder . 

3. Lars genopstiller han.? GF. Klitborg har indstillet og anbefalet   i Charlotte Riegels som gerne vil ind i 

bestyrelsen som formand eller medlem (måske kampvalg).(Her under vedtægt ændringer )   

4.  Bestyrelsen beretning laves i fællesskab:  

3a.  Gert.       Turisme - Skovbruger rådet – Vedligeholdelse af vandløb.  Sender dette til Steen.                                                          

3b.  Torben.  Erhvervslivets som sparringsparter sammen med sommerhusejerne, omkring fælles interesser overfor 

kommunen. Torben sender dette til Steen.                                                                                                                                                     

3c.  Lennart.   Orienterede om Hov Vig – VVM undersøgelsen – Odsherred forsyning. Lennart sender du en kort 

redegørelse til Steen til brug for bestyrelsen beretning.? 

3d.  Steen.       Sammen kriver det til Bestyrelsens Beretning senest Mandag den 19-5-2014 

3e.  Kontingent forhøjelse bestyrelsen mente ikke at der på nuværende kunne være behov for en sådan. Hvis at vi 

skal have en kontingent forhøjelse skal der ske nye til tag for at få nye medlemmer således at vi derved kan forsvare 

en kontingent forhøjelse. 

5. Møde diæter blev diskuteret og man blev enige om, at udsætte punktet til efter repræsentantskab - 

mødet i 2014, således at den nye formand og bestyrelse kunne tage stilling til dette spørgsmål. 

Spørgsmålet var følgende;( Møder uden mad og en varighed på over 4 timer regnet hjemme fra, så kunne 

man indtage et måltid mad til en pris mellem 175-200kr.pr.person, såfremt at der ikke på mødet blev 

serveret nogen form for mad ) 

5a.  Julefrokost det aftales at GLG. kigger efter Spot deal i August mdr. og bestiller til Lørdag den 22 - 11 - 2014 aften 



6. Lennart meddelte mundtligt regnskabet med et overskud på 674,10kr for 2013, en forening havde betalt 

forud for 2014 494.00kr. FSNR formue 89o36.00kr. Der var Ingen foreninger i restance i 2013 Der er3 

foreninger der mangler at betale for 2014  

7. Man giver mandat til at Torben tager kontrakt til Odsherred – Nykøbing /Rørvig Erhvervs foreningerne  

8. KSO-SOL Der blev orienteret om at SOL i fremtiden måske skal overgå til 3 lokaludvalg i Odsherred, 

således at man hermed kommer tættere på hinanden. Kommunen – erhvervs livet – sommerhusejer i 

stedet for som nu hvor at man skal tage stilling til alt. På et stormøde. F.eks. Lokalplaner – nye o.s.v. KSO 

sidste nyt strandrensning Tang efter stormen Bodil. Kun et lille stykke ved hver større indgangsveje til 

strandene. Opfordring om etablering tørre stikledninger om efteråret er et problem derfor burde der 

være rottefælder.  

9. Der var ikke noget at berette fra RFR da der ikke har været noget møde. Gert er suppleant for Lars dette 

er noteret i RFR. 

10. Beretning omkring følgende.   

10a.  Turist strategi der blev udleveret diverse papirer omkring de nye tiltag for at kunne få flere til at komme her 

hele året 

10b.  Der blev orienteret omkring hvor langt man var kommet med området Hov-Vig tidspunktet for afvanding 

/Kloakering, dette er igen udsat til efter høringssvaret for VVM – undersøgelsen, samt afgørelsen omkring den 

sag kommunen har med skat omkring afledningsafgiften for vandet på sommerhusvejene.(Vi må afvente en 

eventuelt dom eller et forlig) 

10c.   Omlægningen af Rørføringen i Rørvig til Rensningsanlæg. Der blev orienteret om, de store problemer ved 

rør dimensioneringen til det nye rensningsanlæg. 

10d.   Odsherred Forsynings Lennart ville gerne forsætte med Torben som suppleant hvis ikke at det er nedlagt nu 

hvor at vi har fået Anders i bestyrelsen? 

11. Gert orienterede omkring nyt fra landsforeningen f.eks. den nye lov omkring huse på lejet grund som Fl. 

har været med til at lave teksten til. Den er glædende fra 1 April.2014 derudover kommunernes 

tilsidesættelse af planloven omkring brugen af friarealer og lokal planer. 

12. Gert orienterede at på grund af stormen Bodil bliver det først i år at der sker noget ifølge skovridderen.  

13.  Omkring nogen af bestyrelsen i FSNR mening om at vi bør trække sig ud af samarbejde i KSO&SOL 

Besluttede bestyrelsen at vente og se tiden an. Således at den nye bestyrelse kunne tage beslutningen. 

14. Alternativ til August mødet med kommunen, dette mente vi måske skulle være Lokalråd således at alle 

sommerhusejerne i nær området derved havde mulighed høre kommunens tanker 

15. Steen spurgte om den jura omkring træer der af en storm er faldet ind på naboens grund. 



16.  Lennart kontakter Charlotte og giver hende en tilbagemelding, samt at vi vil at vi foreslå hende at vi 

mødes skærtorsdag den17-4-2014 max 1 1/2.time fra kl. 10.00 til 11.30, enten hos hende, eller hos Lars 

eller hos Lennart, eller på Lyngkroen over en kop kaffe(Lennart undersøger det og giver os andre besked) 

Hilsen  

Gert Leif Gyldvig 

 


