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Mødereferat: Kontaktudvalget KSO og OF  
d. 10. februar 2017 kl. 10.00 til 12.00 hos Odsherred Forsyning – Grevinge 

 
Tilstede fra sommerhusejerne og KSO  
(Koordinationsudvalget for sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred) 
KSO Formand Hans Glendrup – Formand for sammenslutningen i Dragsholm 
Torben Kann – FSNR Fritidshusejernes sammenslutning –  i Nykøbing-Rørvig 
Poul Dengsøe – Grundejerforeningen Tre Lyng, medlem af SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds 
Landliggere) 
Kirsten Laage-Petersen – Kasserer i Trundholm (SAGT) 
Peter Post – Formand for Trundholm (SAGT) 
 
 
Tilstede fra OF (Odsherred Forsyning A/S) 
Bestyrelsesformand - Vagn Ytte Larsen 
Direktør – Ghita Hansen 
Referent – Fanny Villadsen, Leder af Kundeservice & Kommunikation 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
2. Nyt fra OF - sommerhuskloakering 
3. Nyt fra KSO 
4. Eventuelt og næste møde 

 
Mødereferat 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Vagn Ytte Larsen bød velkommen 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Nyt fra OF – Sommerhuskloakering 
Ændret investeringsplan for sommerhuskloakering blev behandlet på ekstraordinært bestyrelsesmøde i 
forsyningen d. 9. februar. En ny økonomisk regulering af vandsektoren, betyder at forsyningen har måttet 
ændre på investeringsplanerne, hvilket berører tidsplanen for sommerhuskloakering. Forsyningen er pt. i 
gang med at udarbejde ny tidsplan. Ændringerne skal politisk behandles i foråret.  
 
Direktør Ghita Hansen gennemgik powerpoint præsentation om ny økonomisk regulering af vandsektoren, 
samt sommerhuskloakering. Præsentationen er vedlagt dette referat.  
 
400 ejendomme på Vig Lyng kloakeres fra august 2017 og ind i foråret 2018. Ejendommene får vakuum 
kloak, og der sættes én stor pumpestation på Korevlevej. I løbet af den seneste måned, har forsyningens 
driftspersonale sat pæle i jorden ved 230 af disse ejendomme, for at markere hvor 
vakuumkamrene/brøndene skal placeres. De berørte grundejere vil modtage brev med indkaldelse til 
åstedsforretning i uge 8.  
 
Forsyningen udsender nyhedsbreve om sommerhuskloakering via mail. Man kan tilmelde sig forsyningens 
nyhedsbrev på www.odsherredforsyning.dk  

http://www.odsherredforsyning.dk/
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I februar 2017 udkommer magasinet ”Fremtidens Feriehus”, som indeholder 4 siders artikel om 
sommerhuskloakering i Odsherred. Magasinet omdeles til sommerhusejernes helårsadresser  
(undtaget dem, som har reklamer nej tak).  
 
I marts måned inviteres de 400 grundejere til et temamøde om vakuum, hvor der vil være god lejlighed til at 
stille spørgsmål. Derudover holdes et orienteringsmøde i juni/juli, inden gravearbejdet begynder i august 
2017. 
 
 
3. Nyt fra KSO 
 
KSO stillede spørgsmål til ny bekendtgørelse for godkendte bundfældningstanke. Spørgsmålet skal rejses på 
SOL møde med kommunen, da det er kommunen der er myndighed på området.  
 
Der blev også stillet spørgsmål til tidsplan for Hov Vig kloakering. Kloakeringen af Hov Vig afventer status på 
privat afvandingsprojekt, som er afgørende for hvilken type kloaksystem der vil være hensigtsmæssig i 
området.  
 
SOL mødes med kommunen d. 22. februar.  
 
 
4. Eventuelt og næste møde 
- 
 
Næste møde: 
 
Fredag d. 7. april kl. 14.00 til 16.00 hos forsyningen i Grevinge. 


