
Referat FSNR Forretningsudvalgsmøde 

onsdag d. 6. juli 2016 kl. 9:30 hos 

Charlotte Riegels Hjorth, Gryden 1,  4500 Nykøbing Sj. 

Deltagere:  Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Steen Bakhøj (SB), Birthe Riddersholm (BR) 
og Steen Søndergård (SS) 

1.       Godkendelse af dagsorden. 
CRH bød velkommen til de nye FU-medlemmer. SB ville gerne fremrykke pkt. 11, da der skulle 
indhentes en del underskrifter til banken på grund af de nye FU-medlemmer i udvalget. 

 
2.        Godkendelse af referat fra R-mødet d. 28-05-16 og FU møde den 24/4 (det er godkendt pr. mail.) 

herunder debat om forløbet af R-mødet, hvor der var 21 fremmødte og 2 observatører fra en Grf. Der 
ikke er medlem af FSNR. 
Generelt havde alle en god opfattelse af mødet. Ikke så mange deltagere som man kunne ønske og der 
er et stort ønske om at gøre disse møder mere attraktive. I år prøvede man at vise en lille film fra 
"gamle dage", men heller ikke dette virkede åbenbart. Vi talte om, at man kunne invitere en person til 
at holde indlæg om et aktuelt emne. I virkeligheden handler det nok om, at FSNR skal prøve at være 
mere synlige i hverdagen, måske via e-mail fra hjemmesiden om aktuelle ting. 
De rejste spørgsmål på R-mødet skulle der følges op på ved det næste års R-møde, som vil blive afholdt 
lørdag den 27. maj 2017. 

 
3.       Færdiggørelse af SOL-projekter 2015 – ved CRH 

Cykelstativerne er nu på plads efter en hel del problemer med at finde dem efter forsendelsen, men 
CRH gjorde et stort stykke arbejde med at lokalisere dem og sørge for, at de endte, hvor de skulle. 
Beach Volley udstyret er også indkøbt, men det er ikke helt så nemt, som det så ud til, da kiosken ikke 
har været åben og dermed er det ikke let at få lånt udstyret ud. Der er lavet flyers og opslag med 
muligheden for at låne det (og det blev en ekstraudgift på 2.087,50 kr. for FSNR) Det hele ligger nu hos 
Rørvig kro. 

 
4.     SOL projekter 2016 – ved TK 

TK gav en opdatering på de projekter, der var søgt om. Der var 4 projekter i vores område, hvoraf 3 har 
fået tilsagn. For vort vedkommende drejer det sig om et tilskud til Lodsoldermandsgård, som desværre 
fik afslag. Vi fik godkendt en opdatering af landliggerundersøgelsen på 35.000 kr. og tilskud til 
renovering af trækspillet i Rørvig havn på 10.000 kr. Skærby Strand Grf. fik 50.000 kr. til etablering af en 
ny badebro. Foranlediget af vores ekstraudgift til Beach Volley projektet, talte vi om, at man i fremtiden 
også skal søge penge til vedligeholdelse og drift. For trækspillets vedkommende bliver det en opgave at 
finde, hvem der skal tage sig af det, demonstrere det og også sørge for at sikkerheden omkring det er i 
orden. Rørvig foreningsråd skal sikkert ind over den del af det. 

 



 
5.      Nyt fra Styregruppen Hov Vig – ved SB 

Gry Annika Jensen (GAJ) fra Odsherred Kommunes vandteam har kontaktet styregruppen for at få 
tilsendt data fra firmaet Sweco, der kan afgrænse projektområdet, da GAJ ellers ikke kan se, hvem der 
skal have et høringsbrev. Dataerne skal også bruges til at udarbejde et kort over grøfter og dræn, så 
man kan se, hvem der skal være med i afvandingslaget. 
Odsherred Kommune (OK) mangler også at få en endelig ansøgning fra styregruppen, idet den 
nuværende ansøgning kun er et udkast, som blev brugt ved borgermødet den 14. 6. 2014. 

 
6.     Hjemmeside opdatering, ved TK – alle bedes gå ind og se på FSNR`s hjemmeside 

Hvis man bliver opmærksom på noget forkert, skal vi meddele det til TK. Vigmødet bliver lørdag den 20. 
august og mødet foregår i Vig-hallerne. SS og BR skal sende billeder til TK til brug for hjemmesiden. 

 
7.     Fordeling af arbejdsopgaver og behov for møder i 2016  v/alle. 

SS overtager Odsherred forsyning efter TK. BR overtager Rørvig Foreningsråd efter Gert Gylvig og tager 
posten som sekretær. 

 
8.     Skal vi med i ”Bo i Odsherred” gruppen ved alle. 

Alle blev enige om, at det skal vi ikke, da disse ting ikke vedrører sommerhusejerne, men kun helårs 
beboerne. TK vil udarbejde en oversigt over, hvad vi skal involvere os i. 

 
9.     Referat fra Skovbrugerrådets møde v/CRH, er sendt ud. Samt nyt fra Rørvig ForeningsRåd (RFR). 

Referatet er sendt ud til FU. 
 

10.    Opfølgning på evt. digeprojekt i Rørvig 
Et digeprojekt ved Dybesø vil kræve, at de omliggende lodsejere er villige til at betale for det og det vil 
de ikke. Derfor vil OK ikke involvere sig yderligere i projektet. 

 
11.    Andre sager –  økonomi v/ SB -  samt evt.   v/alle.    

SB fortalte, at de tidligere kasserere i FSNR havde fået 2.000 kr. om året til kontorhold. Der var enighed 
om, at det skulle SB så også have. SB indhentede de nødvendige underskrifter til brug for vores 
bankforbindelse. SB kunne endvidere fortælle, at der pt. stod 91.185,63 kr. på kontoen og at alle 
kontingenter var indgået. 
 
17 juli 2016 Birthe Riddersholm 


