
 
Referat af FSNR FU-møde den 8. juli-2018,  

Afholdt hos Charlotte Riegels-Hjorth, Gryden 1, Nykøbing 
 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Birthe 
Riddersholm (BR), Steen Søndergaard (SS) 
 
Afbud: Anders Andersen, Dorthe Hansen 
 

DAGSORDEN: 
  

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra møde 27 marts 2018 og Repræsentantskabsmødet 26 maj 2018, 

godkendt pr e-mail 
3. F U   interne anliggender. 

 Økonomi/regnskab v/SB 
 Hjemmesiden v/ TK 

4. Nyt fra udvalgene: 
 SOL status v/TK 
 Skovbrugerrådet v/CRH 
 Rørvig Foreningsråd v/BR 
 Hov Vig projekt v/SB og TK 

5. Verserende sager (alle) 
 Hastighedsbegrænsning på Rørvigvej ved Lynkroen/Sparkøbmand v/SB, TK og CRH 
 Skrivelse til OK angående grenpladsen i Rørvig 
 Opsigelse af vejvedligeholdelsesaftaler mellem grundejerforeningerne og OK       

6. Eventuelt.  
  

 
 

Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2:  
Referatet fra FU-mødet den 27. marts 2018 og Repræsentantskabsmødet 26 maj 2018, er godkendt via e-
mail. Ingen kommentarer i øvrigt. 

 
Ad 3: 

1. SB gennemgik økonomien. Det ser fint ud og tyder på et overskud på ca. 10 000kr. for 2018 
 

2. Hjemmesiden: Torben sætter referatet fra Repræsentantskabsmøde og FU møder fra 27/3 og 8/7 
på hjemmesiden. Henvisninger på hjemmesiden angående SOL, skal tages væk, da SOL nu er 
nedlagt. CRH vil gerne have et link på hjemmesiden til dommen fra Holbæk angående betaling til 
privat fællesvej. 
 
 
 



Ad 4:  
1. SOL: SOL’s hjemmeside er lukket ned, der står ”under forandring”. TK ved endnu ikke hvad der 

kommer til at ske. KSO holder et møde om fremtiden. Den 18. august 2018 holder OK møde i 
Nykøbing med landliggerne igen. Så mange som muligt fra FU deltager på mødet.  

 
2. Skovbrugerrådet: Intet nyt siden Repræsentantskabsmødet  

 
3.  Rørvig Foreningsråd RFR: Intet nyt  

 
4. Hov Vig: Der er ikke sket noget nyt siden Repræsentantskabsmødet- Der kommer ikke til at ske 

noget før tidligst 2020. Det går meget langsomt med kloakeringen og det bør overvejes, om det er 
en mulighed for at oprette mikrorensningsanlæg for den enkelte landligger. 
 
 

Ad 5: Verserende sager 
 

1. Ansøgning om hastihedsbegrænsning på Rørvigvej: Vort brev kom ikke på dagsordenen den 19/4. 
CRH har fået oplyst at Miljø og Klimaudvalget opretter en ny sag, som forventes klar efter 
sommerferien 

 
2. Skrivelse vedrørende grenpladsen: Grenpladsen i Rørvig er genåbnet den 2. juli til vor store 

tilfredshed. FSNR ser meget gerne at grenpladsen bevares i Rørvigområdet. FSNR sender brev til OK 
vedrørende dette. TK laver oplæg 

 
3. Opsigelse af vejvedligeholdelsesaftale med OK: TK laver oplæg til brev til OK vedrørende 

opsigelsen af aftalerne mellem grundejerforeninger og OK og beder om et møde med OK 
 
Ad 6: Eventuelt 

1. De nye flag ved vore strande ”Kyst og Strand” er sat op. Badevandets beskaffenhed kan tjekkes 
med en App 

 
2. Beach Volley sættene bliver ikke brugt. Folk synes det er for bøvlet at transportere det ned til 

stranden og sætte det op. Vi vil prøve at finde et nyt ”hjem” til dem, så de kan blive brugt. CRH vil 
tale med turistchefen om det 
 

3. Vær opmærksom på at flere3+ varmepumper er blevet skåret af uden på husene og solgt som 
metal. Tjek om de er dækket af forsikringen. 
 

4. Forsikringer på træsommerhuse viser sig ofte ikke at være  
 

5. dækket mod råd. Specielt sommerhuse ældre end 20 år er ikke dækket. 
 
  
Næste møde er FU-møde den 14. oktober hos BR på Græshoppestien 8 kl. 10.00. 
 
 
 
 
Birthe Riddersholm 


