
Referat af  

FSNR´S FORRETNINGSUDVALGSMØDE SØNDAG D. 24. APRIL 2016  KL. 11.30 

HOS STEEN BAKHØJ, MARGUERITEVEJ 31,  4500 NYKØBING S                                                                           

Deltagere:  Steen Bakhøj (SB), Torben Kann (TK), Gert Leif Gyldvig (GLG), Charlotte Riegels 
Hjorth (CRH) 

 

1.          Godkendelse af dagsorden: Godkendt med indføjelsen af et nyt punkt 3 a:       
Regnskab ved SB       

2.          Valg af ordstyrer og referent: CH blev ordstyrer og SB blev referent 
3.           Godkendelse af bemærkninger til referat af FU møde d. 10-02-16: Referatet blev 

godkendt. 
4.           Styregruppen for Hov Vig afvandingsprojekt  v/SB: SB har meldt afbud til 

styregruppemødet den 29.april, men vil modtage et referat heraf, som FSNR kan reagere 
på. 

5.           SOL pulje 2015, hvor langt er man kommet v/CRH og GLG. SOL pulje 2016 ideer: Vedr. 
cykelstativerne vil CH på stedet den 13. maj fremvise entreprenør Søren Christensen, hvor 
de 2 cykelstativer skal placeres. Vedr. Beach Volley Ball, her vil Iskiosken stå for udlevering 
af net og bolde mod et depositum på 100 kr. I samarbejde med Visit Odsherred fremstilles 
en plakat, som beskriver, hvor der nu er mulighed for at opstille og spille Volley Ball ved 
Telegrafvejens strand. Emnet vil også blive bragt i ”Landliggeren” og ”Odsherredskysten”. 
Tårn på Højsandet er undersøgt med drone og det skal være ca. 40 m til 50 m højt for, at 
man kan se Kattegat/ Isefjorden. Dette projekt må derfor anses som værende udenfor 
FSNR´s regi.  

6.           Information fra møder – udvalg hvor FSNR er repræsenteret  v/alle:  

                SOL, OF, KSO  v/TK som via SOL vil foreslå en donation til Lodsoldermandsgården i 
Rørvig, en opdatering af landligger-undersøgelsen fra 2008, SOL hjemmesiden skulle opdateres 
med FSNR, SAGT samt grundejerforeningerne i Odsherred Kommune, der skulle reserveres et 
beløb, så man efter regning kunne renovere trækspillet i Rørvig Havn, som er et af de få 
tilbageværende håndtrækspil i Danmark . TK udarbejder et udkast til de fire forslag.               
RFR, FL, Skovbrugerrådet, Naturstyrelsen v/GLG  By og Land har skænket 8 nye bænke blandt 
andet til Højsandet, Solfaldshøj og Isefjordsstien. Mødereferatet fra RFR vil fremkomme senere 
og CH indtræder i RFR efter GLG og TK bliver suppleant. OF har fået ny direktør og OF vil 
genoptage kloakeringen i 2017. Tengslemark rensningsanlæg er udbudt i licitation og anlægget  
forventes påbegyndt i tidsrummet 2017 – 2019. Der er lagt nye vandrør i Rørvigvej mellem 



Rørvig Vandværk og Nykøbing Vandværk. Fritidshusejernes Landsforening (FL) arbejder på 
”Postkassesagen”  

7.          Gennemgang af vedtægtsændringer  v/TK og SB Vedtægtsændringerne blev godkendt 
og TK fremsender en PDF fil til SB til udsendelse sammen med indkaldelsen til 
Repræsentantskabsmødet  den 28. maj.  

8.           Indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde d. 28-05-2016, opstilling til FU v/SB 
Indkaldelsen blev godkendt. 

9.           Postkasseanlæg i sommerhusområder v/TK  Vi orienterer kort om sagen som 
viderebehandles i FL og SOL. 

10.           Skal suppleanter have referat fra FU møderne fremover  v/CRH   Det blev vedtaget. 
11.           Mødedatoer for FU møder i 2016, dato for Repr.møde 2017  v/alle    Der bliver           

FU-møde den 10. september hos TK klokken 9.30 samt R-møde den 27. maj 2017 
12.           Er det muligt for GLG at vise en kort film fra gamle dage i Rørvig d. 28-05-16 v/GLG  

Det vil blive forsøgt. 

                   


