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FSNR 
Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig  

v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby 

 tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610         email: slberendt@gmail.com        www.fsnr.dk 

 Nytårsbrev 2015 
Kære fritidshusejer 
 
FSNR vil gerne ønske alle sine medlemmer et Godt Nytår. 
 
Kontingentopkrævning: 
 
I henhold til FSNRs vedtægt § 8 forfalder kontingentet til betaling: 
 
pr. 1. januar og skal betales senest 3 uger efter første opkrævning 
 
Kontingentet fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde for det kommende kalenderår og 
kontingentet er fortsat 13 kr. pr. medlem og bedes overført til FSNRs konto i: 
 
Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonummer 2132729 
 
Vi har for nogle år siden afskaffet at udsende girokort, som vi dog har på lager, og såfremt en 
forening ønsker, at få fremsendt et girokort, kan de blot henvende sig til kassereren, Lennart 
Berendt, som så fremsender et. 
 
Af hensyn til administration og udsendelse af materiale til medlemsforeningerne skal jeg gøre 
opmærksom på, at det er meget vigtigt, at foreningerne husker at meddele ændringer i 
sammensætningen af grundejerforeningernes bestyrelse herunder også telefonnumre og 
mailadresser. Det kan bare gøres på en mail. Det letter hele administrationen, såfremt vi har de 
rigtige oplysninger, når vi skal i kontakt med jer. 
 
Sommerhuskloakering og regnvandsafledning  
 
I Odsherred Kommune (OK) er kloakeringen stadig sat på stand by siden slutningen af marts 
måned 2013, indtil en anlagt retssag mod staten er afgjort, fordi OK er blevet opkrævet et stort 
millionbeløb for afledning af regnvand i de hidtil kloakerede områder og for de fremtidige 
kloakeringer. Odsherred Forsyning (OF) har derfor heller ikke kloakeret flere sommerhusområder i 
2014, men bruger stadig tiden på at evaluere de færdige kloakeringsprojekter for, om muligt at 
benytte nye og bedre teknikker og gravemetoder. Det nye rensningsanlæg i Tengslemark for OK 
skulle blive færdigt i 2017 iht. ny spildevandsplan. 
 
 
Afvanding mod Hov Vig  
 
På byrådsmødet den 25 november 2014 blev punkt 205 som omhandler Afvanding af 
sommerhusområde ved Hovvig – Kommuneplantillæg 4 med VVM - redegørelse behandlet og 
endelig vedtaget. På mødet blev det nævnt, at gennemførelsen var fastsat til 2016, men at det må 
afvente afgørelsen på den retsag om afvanding af grusveje som Odsherred Kommune sammen 
med andre kommuner har anlagt mod Staten. Vi afventer nu resultatet af denne retsag og forventer 
at få en køreplan for det videre forløb af projektet, som her ved årsskiftet går ind i sit syvende år. 
Køreplanen skulle bla. indeholde, at der indkaldes til en generalforsamling for et offentligt pumpelag 
og på denne vælges der en bestyrelse blandt de af projektet omfattede grundejere.  
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Koordinationsudvalget for sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO) 
 
Formand for KSO er Hans Glendrup fra grundejerforeningerne i Dragsholm og FSNR’s 
repræsentanter er Lennart Berendt og Torben Kann, henholdsvis formand for og medlem af FSNR’s 
forretningsudvalg. 
 
KSO repræsenterer ca. 65 % af samtlige sommerhusejere i OK. En del sommerhusejere i OK, ca. 
10 – 15 %, er ikke organiseret i en grundejerforening. 
 
Det sidste års tid har været præget af forhandlinger med OK om det nye sommerhusråd for 
Odsherreds landliggere (SOL), se nedenfor, og med planlægning af arbejdet i div. udvalg, hvor KSO 
er repræsenteret f.eks. Grønt Råd, OF, Skovbrugerråd m.fl. Samt bl.a.: 
Høringssvar til ny affaldsplan.  
Opfølgning på kloakeringsprojektet, som er stillet i bero indtil retssagen om afledningsafgift for 
regnvand på vores grusveje, mellem bl.a. OK og Staten, er afklaret. 
Mobildækning i OK 
Bredbåndsnet i OK 
Turismefremme i OK 
Tang og retablering af kysten efter stormen Bodil 
Ved søgning på OK’s hjemmeside kan man læse om byrådets behandling af disse emner. 
 
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL) 
 
Byrådet besluttede på sit møde i maj 2014 et kommissorium for SOL og hvordan de 9 medlemmer 
af udvalget skal udpeges.  
 
De 9 medlemmer indvælges i SOL af Byrådet efter forholdstalsvalgmetoden på baggrund af 
nedenstående fordeling:  
4 kandidater udpeget af KSO   
1 kandidat fra Miljø- og Klimaudvalget  
1 kandidat fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget  
1 kandidat fra Økonomiudvalget   
2 kandidater udpeget af fritids- og sommerhusgrundejerne i Odsherred   
 
På Vig-mødet den 9. august blev der blandt de fremmødte valgt 2 medlemmer blandt fritids- og 
sommerhusgrundejerne. De to valgte kommer fra G/F ”Tre Lyng” og G/F Kårup Skov og Ordrup 
Næs, begge disse grundejerforeninger står uden for KSO. Referat fra Vig-mødet findes på OK’s 
hjemmeside.  
 
KSO har over for Byrådet givet udtryk for, at det er positivt, at SOL fremover nedsættes efter 
bestemmelser i styrelseslovens § 17. stk. 2., hvilket indebærer, at SOL får en mere fast og tydelig 
forankring i kommunen. Og det er ligeledes positivt, at kommunen fremover vil inddrage SOL – og 
dermed sommerhusejerne – i de udviklingsprojekter, som kommunen overvejer og måske 
iværksætter. 
 
 
SOL har til formål at: 
Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred 
Udvikle oplevelser i Odsherred 
Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred.      
SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har 
betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser. 
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På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for 
Byrådet og sommerhusejerne m.m. 
 
Formålet er ikke, at SOL behandler enkeltsager, men at der kan rejses principielle og overordnede 
spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred. 
 
Efter næsten et års pause pga. kommunevalget og de politiske drøftelser i OK om kommunal status 
i OK, kommissorium og hvilke byrådsmedlemmer der skal sidde i det ”nye” SOL, blev det første 
møde afholdt den 29. oktober 2014.   
 
Der blev drøftet arbejdsform og kort orienteret om den kommende affaldsplan, problemer med 
mobildækning samt bl.a. følgerne at stormen Bodil.  
 
Næste møde i SOL afholdes den 19. februar 2015, hvor vi fuldt ud vil tage arbejdstøjet på og drøfte 
ovenstående punkter samt naturligvis status for kloakeringsprojektet m.m. Der forventes afholdt 3 
ordinære møder i SOL, samt evt. et temamøde og måske emner der sendes til høring i SOL af 
f.eks. Byrådet. 
 
Referater og dagsordner kan ses på OK’s hjemmeside – søgeord: SOL. Det er også muligt at 
abonnere på dagsordner og referater for bl.a. SOL via OK’s hjemmeside under punktet dagsordener 
og referater på http://www.odsherred.dk/politik 
 
 
Nyt fra skovbrugerrådet hvor FSNR er repræsenteret ved Gert Leif Gyldvig  

Høje Sande Projektet  

Efter stormene Allan og Bodil i 2013 var der sket store skader i skovene, arealerne og klitterne ud 
mod Kattegat. Derfor blev udsigtsrydningen på Højsandet i Rørvig, hvor Rørvig Forenings Råd 
havde afsat 50.000 kr. til projektet udsat til foråret 2015. Det er planen, at en del af midlerne fra 
salget af Rørvigplakaten skal anvendes til et afsnit af vestsiden af Højsandet på det højeste sted. 
For at genetablere udsigten fældes enkelte høje træer foran – idet man bl.a. vil bevare nogle af de 
karakteristiske fyrretræer, som kendes fra gamle billeder af stedet. Antageligt skal skråningen plejes 
ved græsning uden, at det dog hindrer adgangen på stierne. 

Rørvig Forenings Råd (RFR) 

FSNR har deltaget i RFR´s generalforsamling den 17. maj 2014 og her blev Gert Leif Gyldvig valgt 
som 2. suppleant til forretningsudvalget. FSNR har den holdning at Rørvig by-Havnemiljøet- 
Færgen-Naturen/Landskabet er af stor betydning for fritidshusejerne. Som et sted hvor man kan 
hente oplevelser og helse til krop og sjæl. 

På generalforsamlingen kom det frem at Lodsoldermandsgården stadig er til salg for 8,5 millioner kr. 
det er synd og skam at den står ubrugt hen, men med den købesum og en tilkommende istand-
sætning må man desværre se i øjnene, at det er mere end svært at finde en køber. 

Orientering fra Fritidshusejernes Landsforening (FL) 

FL er den organisation, som skal høres omkring al lovgivning, som har betydning for 
Sommerhusejerne. Såsom Naturen – Kysterne – Havene – Havne – Strande – Handelslivet – 
Bymiljøet o.s.v. 
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Gert Leif Gyldvig er i FL´s Bestyrelse. 

FL fik ”Håndværkerfradraget” inkluderet i lovgivningen, således sommerhusejerne også kunne 
bruge det. Landsforeningen har lige tilskrevet ministeren for at ”Håndværkerfradraget” genindføres.  

FL var med til udformningen af lovteksten til lov om sommerhuse på fremmed grund /lejet 
grund.(Det er første gang at en forening er med til dette.)  

FL er ophavsforeningen bag alle skilte stranden mv. 

FL er indført i loven om kystbeskyttelse og skal høres i alt - også når det gælder bade- bådebroer – 
hav vindmøller. 

FL fik indført en VVM undersøgelse før en Kloakering påbegyndes. 

Som I kan se, er det af stor betydning, at så mange som muligt slutter op om FL for at gøre den 
stærkere over for kommunerne og den lovgivende magt. 

Kontingentet til FL er 30 kr. pr. lodsejer pr år.  

Fritidshusejernes Landsforenings Sekretariat kan kontaktes på Niels Bohrs Alle 11,  2860 Søborg 
Telefon: 2673 0592            E-mail:   sekretariat.fl@youseepost.dk          www.mitsommerhus.com                  
for at høre nærmere.  

Charlotte Riegels Hjorth´s indtryk af det første halve år som medlem af forretningsudvalget i 
FSNR. 

Ved generalforsamlingen d. 31-05-2014 blev jeg valgt ind i FSNR`s bestyrelse, endda uden at være 
til stede, hvilket jeg beklager meget. Jeg har tidligere siddet i Klitborg Grundejerforenings bestyrelse 
og i Klitborgs Lodsejerlags bestyrelse i en længere årrække. 

I 2014 har jeg deltaget i et par forretningsudvalgsmøder, i Vig mødet d. 9. august arrangeret af 
Odsherred Kommune, et godt og interessant møde for landliggernes organisationer, samt et KSO 
møde i oktober 2014. 

Der er meget at sætte sig ind i samt at definere hvad de forskellige udvalg arbejder med, mange 
forkortelser at huske – såsom: KSO , SOL, OF, Styregruppen for Hov Vig, Turisme, OK, RFR samt 
flere endnu. 

Foreløbig har jeg ikke ydet meget, men lyttet til de erfarne medlemmer i FSNR, men jeg håber da, 
at jeg kan være til gavn for foreningen i det nye år. 

 

I 2015 vil FSNR også arbejde videre med de større sager, der har præget de tidligere år. Vi vil også 
behandle de ”ad hoc” ting som året må byde på, så hvis du har sager, du vil have, at FSNR skal 
involvere sig i, må du meget kontakte FSNR´s næstformand Steen Bakhøj på : 

E-mail: bakhoej@mail.tele.dk  eller mobil.4051 9144 

 

 
Repræsentantskabsmødet 2015 forventes afholdt lørdag den 30. maj kl. 9.30 på Lyngkroen 
 
Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes i slutningen af april måned. 



5 

 

 
Husk, at det er vigtigt at deltage i repræsentantskabsmødet og give sin mening til kende om alle de 
ting, der sker i vores område, jævnfør dette nytårsbrev. 
 
Husk, at jo flere vi er, desto stærkere står vi med vores synspunkter overfor kommunen. 
 
Venlig hilsen fra FSNR’s forretningsudvalg: 
 
Lennart Berendt              Steen Bakhøj       Gert L.Gyldvig      Torben Kann     Charlotte R. Hjorth 
formand og kasserer      næstformand        FU- medlem         FU- medlem      FU-medlem 


