
Referat af FSNR FU-møde den 16. okt-2017, 9:30  
Afholdt hos Torben Kann, Røntoftevej 6, Nykøbing 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Birthe 
Riddersholm (BR), Frank Hansen (FH), Steen Søndergaard (SS) 
Afbud: Anders Andersen (AA) 
  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra FU-mødet den 11. juli 2017. (Godkendt pr. e-mail) 
3. FU interne anliggender 

a. Økonomi/regnskab ved SB 
b. Afholdelse af næste års Repræsentantskabsmøde, - hvor henne? 
c. Hjemmesiden 
d. Mødedatoer 2018 
e. Nytårsbrev 

4. Nyt fra udvalgene 
a. SOL projekter 
b. Odsherred Forsyning (OF) 
c. Skrivelse vedrørende trafik på Rørvigvejen ved TK og SB 
d. Skovbrugerrådet 
e. Rørvig Foreningsråd 
f. Hov Vig 
g. Fritidshusejernes Landsforening (FL) 

5. Verserende sager 
6. Eventuelt 

 
Ad 1: Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2: Referatet fra FU-mødet den 11. juli 2017 er godkendt via e-mail. Ingen kommentarer i øvrigt. 
 
Ad 3: 

a) SB gennemgik økonomien. Vi diskuterede om vi ville kunne sætte kontingentet ned næste år. SB 
ville regne på det og vende tilbage ved næste møde med et oplæg. SB indkøber printer patroner og 
printerpapir 

b) CRH har talt med Lyngkroen. De nye betingelser for afholdelse af mødet er ændret, så det vil blive 
relativt dyrt. CRH har derfor været på besigtigelse på Rørvig Centret, Nørrevangsvej i Rørvig og fået 
muligheder og priser, som blev diskuteret. CRH vil tage fat i Lyngkroen igen og forhandle en aftale 
på plads hvis muligt. I mellemtiden vil SB tale med bowlingcenteret om muligheden for at afholde 
mødet der. Vi har interesse i at bringe udgifterne ned for at holde kontingentet nede. Mødet skal 
afholdes den 28. maj 2018 

c) Hjemmesiden er fuldt opdateret. TK sender referatet til hjemmesiden når det er godkendt. 
d) Næste møde er 13. januar 2018 kl. 10:00 hos BR i Vejlesøparken og tirsdag den 27. marts kl. 9:30 

hos FH. Repræsentantskabsmødet afholdes den 26. maj 2018 
e) Nytårsbrevet sammensættes af BR og diverse delelementer sendes til BR med deadline den 15. 

november 2017.  



a. TK sender oplæg om Odsherred Kommune (OK), Sommerhusrådet for Odsherreds 
Landliggere (SOL), Kontaktudvalget for Sommerhusejere i Odsherred (KSO), status på 
Landliggerundersøgelsen 

b. SB sender oplæg om Hov Vig, kontingent betaling, trafik på Rørvigvej. FSNR’s brev til Trafik 
Odsherreds Kommune fra 28/8-17 vedhæftes. 

c. SS sender oplæg om Odsherreds Forsyning (OF) 
d. CRH sender oplæg om Skovbrugerrådet, Indledning og afslutning 
e. BR tager oplæg om Rørvig Foreningsråd (RFR) 

 
Ad 4:  

a) SOL: Der er ikke sket noget nyt i SOL siden Vigmødet. Der skal udpeges medlemmer til SOL i 2018. 
TK har sagt ja til at være i SOL i 2018. Vi foretager det nødvendige når udpegningen skal ske. 

 
b) Odsherreds Forsyning(OF): SS har deltaget i kontaktudvalgsmøde. Der var ikke egentlige nyheder 

siden Vigmødet. Ghita Hansen gennemgik kloakeringsplanerne og fortalte om nogle af de 
problemer OF løber ind i, som fx okker i grøfterne og hvordan man holder grundvandet væk når 
man graver kloakker ned. Hun gennemgik også hvad der kommer til at ske med vore 
rensningsanlæg. En detaljeret gennemgang kan ses på OF’s hjemmeside. Næste møde i OF er den 
2. marts 2018. 
 

c) Trafikbrev: TK og SB har intet hørt siden vi indsendte vores brev om trafikken på Rørvigvej. CRH, 
som er underskriver af brevet, opdaterer os, hvis hun hører noget. Der har i øvrigt været endnu et 
større trafikuheld på Rørvigvej den 15. oktober. 

 
d) Skovbrugerrådet: CRH har udsendt referat af det sidste møde og der er ikke noget nyt efter det. 

Næste møde er den 7/12. Der er endnu ingen dagsorden til mødet. 
 

e) Rørvig Foreningsråd (RFR): BR har modtaget en ny medlemsliste. Ellers er der ikke sket noget. 
 

f) Hov Vig: Der er intet nyt sket siden Vigmødet. 
 

g) Fritidshusejernes Landsforening (FL): Rigtig mange foreninger har meldt sig ud på grund af al den 
tumult der har været. Der er generalforsamling den 28. oktober i Middelfart, hvor ingen af FU’s 
medlemmer deltager. Vi er ærgerlige over situationen, da vi mener det ville være meget fint med et 
forum, der kunne tage sig af det politiske lobbyarbejde i forbindelse med at ejerskab af sommerhuse. 

 
Ad 5: Verserende sager. TK kunne berette, at der bruges en hel del penge til forskønnelse af Nykøbing. Der 
er kommet en ny bekendtgørelse om spildevand i det åbne land. Der bliver ikke ændret på OK’s 
tømningsprocedure, men firmaet der slamsuger septiktankene, skal holde øje med, om der er indsivning af 
grundvand i brøndene.   
 
Ad 6: CRH spurgte ind til om nogen har hørt nyt om Lodsoldermandsgården. Hun har modtaget sit bidrag 
tilbage, men ellers intet hørt. FH bad os tænke over at vi muligvis kunne gøre en indsats for at Østre Lyngvej 
kunne blive et mere sikkert sted af færdes for gående og cyklister. Man kunne evt. etablere en 2 – 1vej ( en 
vej med brede cykelstier i begge sider. Når biler møder hinanden, trækker man ud over cykelstien og bilen 
har vigepligten i forhold til cyklisterne) på samme måde som vejen ud til Egebjerg.  
Kommunen har gjort en stor indsats for at få beskåret hegn i vort område. Der har været kontant afregning 
til lodsejere, der ikke har set/læst kommunens henvendelse. Der er simpelthen blevet beskåret på ejerens 
regning.  
Birthe Riddersholm 


