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Godmorgen og vel mødt, dejligt at  I  støtter op om vores årlige repræsentantskabsmøde. 

Vi har som vi plejer delt årets beretning imellem os.  Torben Kann vil fortælle om arbejdet i 

Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Fritidshusejere i Odsherred kaldet KSO og 

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (kaldet SOL)  samt Odsherred Forsyning,  forkortet til 

OF – Torben vil fortælle om udviklingen indenfor  kloakerings planerne og det planlagte nye 

renseanlæg i Tengslemark Lyng.  Her fra 2017 afløser Steen Søndergård Torben i Odsherred 

forsyning.  Steen er formand for Pumpeinteressentskabet Lyngengen. 

Steen Bakhøj vil tale om afvandingsprojektet Hov Vig (the never ending story) og Styregruppens 

arbejde.  Birthe Riddersholm tager referat og varetager i øvrigt sekretærarbejde med 

udarbejdelser af referater fra vores møder og det sætter vi stor pris på. Derudover sidder Birthe i 

Rørvig Foreningsråd, der i morgen har ordinær generalforsamling, hvor et af punkterne på 

dagsordenen er nedlæggelse af foreningen. Foreningen dækker over ca. 15 foreninger i Rørvig 

området. Nu må afvente og høre deres grunde til evt. nedlæggelse af foreningen. 

Jeg tager mig af   SOL projekter 2016 og 2017 samt Skovbrugerrådet under Naturstyrelsen. Jeg 

begynder med et resume af SOL projekterne. I 2016 fik vi SOL tilskud til 20 cykelstativer for enden 

af Telegrafvej ved p-pladsen, og det har virkelig været en succes , de bliver brugt og træerne ved 

p-pladsen bliver til dels skånet. Derudover fik vi 3 Beach Volley Ball baner, der bruges ved stranden 

ved siden af Trygfondens Livreddertårn. Iskioskens forpagter fra Rørvig Kro administrerer banerne. 

Man betaler et mindre depositum og får banerne udleveret og så afleverer man dem igen i 

iskiosken. Det har ikke været den store succes da iskiosken ret sjældent har været åben. Det var 

ikke den varmeste sommer i 2016, men alligevel vil vi gerne finde en anden ordning inden 

sommersæsonen, så banerne kan blive brugt mere. Vi har et stykke tid arbejdet med en anden 

ordning og regner med snarlig afklaring. Det er ikke helt på plads endnu. Renovering af det gamle 

ophalerspil eller trækspil på Rørvig havn, er blevet sandblæst og malet samt fået ny 

tagbeklædning.  Projektet med Opdatering af data i landliggerundersøgelsen fra 2008 i samarbejde 

med Visit Odsherred er blevet udsat til efteråret 2017. Ligeledes i 2017 har vi ansøgt om et mindre 

beløb til et informationsskilt ved ophalerspillet, der på dansk, tysk og engelsk kort beskriver hvad 

man brugte et ophalerspil til. Dette skilt skulle gerne være på plads inden sommersæsonen. Det 

synes som en mindre opgave, men det har virkelig været en tung opgave, da både kommunen, 

Rørvig havn, historikere, skilte-fabrik og oversættere har været involveret. 

 I Brugerrådet under Naturstyrelsen har der været afholdt 2 møder. Der arbejdes med projekt 

Livstræer, hvor ca. ½ mill. træer skal udpeges som bevaringsværdige over hele Danmark. Der er 



lavet en app ”Livstræer ” som man kan følge og give sit besyv med. Så ønsker man græsningsskov 

ved Nakkehage halvøen og 4 nye søer i Kongsøre skov og engarealer til afgræsning. Natura 2000 

planerne har været i høring og er vedtaget. I vores område er det Hundested – Rørvig kysten samt 

Hov Vig.   5 kommuner, Lejre, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Odsherred samarbejder om at lave en 

”istidsrute” . Det er en ca. 250 km lang cykelrute, en oplevelsesrute om landskabsdannelse i 

forbindelse med Geopark området. Nordea støtter projektet. 

Geopark festival er planlagt til d. 27. juli 2017 med 4 temaer: kunst, kultur, landskab og råvarer. 

Følg med i hvad der sker vedr. Geopark, for der er så mange spændende arrangementer og ture. 

Solvognens findested i Trundholm Mose skal gøres til en seværdighed. Adgangen til stedet skal 

gøres lettere og det skal i det hele taget være mere publikumsvenligt. Stedet er  gså en del af 

Geopark. 

Odsherred Kommune har afsat 7,2 mio. til områdefornyelse af Nykøbing, samt fået tilsagn om 

tilskud på 3,6 mio. i alt 10.8 mill. over fire år. Området ved Brændergården er sat i gang med plant-

ning af træer og ny belægning. Det skal bruges til markedsdage, udeservering og optræden.  I har 

forhåbentlig udfyldt det spørgeskema, som mange sommerhusejere fik tilsendt om hvad man 

ønsker af nye tiltag i bymidten og hvordan man oplever bymidten i dag. Fint af kommunen at 

sende den ud til sommerhusejerne også. Man vil også tage fat ved stationen og området mod 

havnen. 

Odsherreds havne har fået nye publikumsfaciliteter. I Nykøbing er bade og toiletfaciliteterne ved 

at blive udvidet og der kommer også et køkken og familiebaderum. 

Odsherred dropper blå flag ordningen efter 2017, da den er for dyr, tidskrævende og for meget 

administration. I stedet vil kommunen anvende badevandsflag godkendt af SVANA/Naturstyrelsen, 

der vil blive foretaget badevandsprøver som hidtil. 

Strandstationen ved Nordstrand har igen fået wifi, gratis internet, der har været tekniske 

vanskeligheder og et omfattende hærværk.  Personligt fatter jeg ikke at formodentlig unge 

mennesker laver hærværk på toilet og internet faciliteter som kommunen og derved 

skatteborgerne stiller til rådighed for dem.  Dernæst har jeg svært ved at se nødvendigheden i at 

bruge internet når man skal på stranden.  

Med den nye planlov for sommerhuse, kommer der lettelser, bl.a. bliver det muligt for 

pensionister at bo hele året i deres sommerhus efter kun et års ejerskab, mod tidligere 8 år. Loven 

afløser den gamle planlov fra 1992. Tanken er, at den nye planlov vil styrke vækst, beskæftigelse, 

og bosætning i landdistrikterne. Planloven administreres af Naturstyrelsen, men det er 

kommunerne der giver tilladelse til helårsbeboelse. Ændringerne i Planloven omhandler også 

udstykning af 6000 grunde i de kystnære områder med mere. De tiltag får næppe betydning for i 

FSNR`s område. 



Fra 01/05/2017 er der også lempet på realkreditlångivning af sommerhuse fra 60% til 75% af 

sommerhusets værdi. Dette skulle også give mere liv, vækst i landdistrikterne, være godt for både 

køber og sælger, og håndværkere til renovering af sommerhusene. 

Vedr. restaurering og fondseje af Lodsoldermandsgården er der desværre sket det, at 

forhandlingerne med den tyske ejer er strandet og p.t. lader det ikke til at projektet kan blive til 

noget. Donationerne vil blive tilbagebetalt, det er uhyre trist og uvist hvad der videre skal ske med 

Lodsoldermandsgården. 

Sidste år omtalte vi regler for vejskiltning på private fællesveje. Der er ikke rigtig noget nyt, 

kommunen har ikke ressourcer til at håndhæve reglerne. Ligeledes kravet om lys ved vejbump, 

Vej-direktoratet siger det er ok og nok med en refleks ved siden af vejbumpet. 

Forretningsudvalget i FSNR vil ansøge vejmyndigheden i Odsherred Kommune om at der på 

Rørvigvej indføres 60 km hastighedsbegrænsning på hele strækningen – så der ikke som nu skiftes 

mellem 70 km og 60 km. 

Odsherred kommune har vi haft et godt samarbejde med i det forløbne år, og det er meget logisk 

for man bider ikke den hånd der fodrer en! og vores ejendomsskatter og bidrag i sommerhus-  

området er kommunen meget afhængig af. De har i samarbejde med Fibia og TDC arbejdet på at 

få bedre mobildækning og det er da gået fremad og nye master er opsat, men der er stadig ”sorte 

huller”.  Odsherred kommune har vanen tro udsendt ”den lille grønne” og den er fyldt med nyttige 

og praktiske oplysninger, læs især afsnittet om træbeskæring på jeres veje, for det lader meget 

tilbage at ønske. Vi har også på vores hjemmeside lagt information ud om det og I vil vel gerne 

have afhentet jeres husholdnings affald eller gøre plads for et redningskøretøj. Få nu set på det og 

få gjort noget ved det.  I år afholdes Vig mødet d. 12. august.  Vig mødet er for sommerhus-          

ejernes grundejerforeningers formænd i  Odsherred Kommune. Møderne er ret informative, så 

mød op. 

Mange tak til bestyrelsen for et virkelig godt samarbejde, jeg synes vi løfter i flok, vi hører også 

gerne fra vores medlemmer hvis der er sager I mener vi bør gå ind i.                                                        

Tak for ordet. 

CRH d. 14. maj 2017   


