
 

Referat af FSNR FU-møde den 11. oktober 2020,  
Afholdt hos Charlotte Riegels-Hjorth, Gryden 1, 4500 Nykøbing Sjælland 

 
Til stede: Steen Bakhøj (SB), Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Dorthe Hansen (DH), Birthe 
Riddersholm (BR), Steen Søndergaard (SS), Svend Kirkegaard-Sørensen (SKS) 
Afbud: Anders Andersen 
 
OK: Odsherred Kommune 
OF: Odsherreds Forsyning 
KSO: Koordinationsudvalget Sommerhusejerne Odsherred 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 30. maj 2020, godkendt pr e-mail 
3. FU   interne anliggender. 

1. Økonomi/regnskab v/SB 
2. Hjemmesiden v/ BR 
3. Nytårsbrev, tidsplan samt hvem skriver hvad 
4. Mødedatoer 2021, herunder dato for Repræsentantskabsmødet 
5. Bookning af Lyngkroen 

 
4. Nyt fra udvalgene: 

1. OF ved SS 
2. Skovbrugerrådet v/CRH 
3. OK borgermøde d. 5-9-2020 ved CRH 
4. OK: Møde med OK om Private Fællesveje ved BR 
5. Ikke betalere til Private Fællesveje ved BR 
6. KSO og samarbejdet med OK ved CRH 

 
5. Verserende sager (alle) 

1. Hastighedsreguleringen på Rørvigvej. 
2. Hegnssag ved Klitborg Grundejerforening. Afslutning ved CRH 

    
6. Eventuelt.  

Opfordring fra renovationen om at beskære beplantning/træer ved vejarealerne. Ved CRH 
 
 
Ad 1:  
Ovenstående dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad 2:  

Referatet fra Repræsentantskabsmødet 30. maj 2020 er godkendt via e-mail. På grund af coronaen blev 
mødet afholdt som e-mail afstemning. FU var samlet for at verificere og optælle stemmerne. Ingen 
yderligere kommentarer.  



Ad 3: 
1. SB gennemgik økonomien. Der er i skrivende stund et overskud på 17.302,34 kr. Der er stadig 

udeståender til den nye hjemmeside (4.895 plus moms) samt udgifter til advokat i forbindelse med 
sagen om private fællesveje (foreløbig ca. 3200 kr. plus moms). Det ser med andre ord fint ud med 
økonomien. Formanden godkendte og underskrev diverse udgiftsbilag. 
SB oplyste desuden, at der stadig er et udestående med en Grundejerforening. SB kontakter 
foreningen igen for at løse problemet. 
                                                                                                              

2. Hjemmesiden: BR er i samarbejde med DuexDesign ved at få en ny hjemmeside op at stå. BR skal 
på kursus i at opdatere hjemmesiden med indhold (content) og dermed kan hjemmesiden fremover 
blive opdateret uden forsinkelser. Vi vil forsøge at gøre hjemmesiden mere aktiv og opdateret med 
information til vores medlemmer. FU medlemmerne sender datoer for fremtidige møder, så BR kan 
lægge dem på hjemmesiden. 
 

3. Nytårsbrev:  
 

a. SS skriver om OF 
b. CRH skriver om året der gik, Skovbrugerrådet og KSO 
c. BR skriver om hjemmesiden og Private Fællesveje 
d. SB skriver om grøfter og afvanding 

 
De forskellige indlæg skal sendes til BR senest den 1. december. Brevet udsendes først i januar 
2021 og lægges samtidigt på hjemmesiden. 

 
4. Mødedatoer 2021:  

a. Repræsentantskabsmødet er planlagt til den 12. juni 2021 kl. 9.30 på Lyngkroen 
b. FU-møde 6. februar 2021 kl. 9:30 hos DH 
c. FU-møde 2. maj 2021 kl. 9:30 hos SS. 

 
Ad 4:  
 

1. Odsherred Forsyning: SS fortalte om mødet den 10. juli med OF. SS vil gerne være med til at 
revitalisere styregruppen omkring Hov Vig. Han kontakter OK for at meddele, at han vil være 
med i gruppen. OF vil meget gerne gå ind i sagen om Hov Vig. OF vil kloakere og lave en 
pumpestation.  Der skal etableres et pumpelaug og der er stor interesse blandt mange 
lodsejere om at være med. OK har meddelt, at der kommer en løsning på partsfordelingen og 
OK planlægger i første omgang at finansiere pumpelauget og opkræver herefter lodsejerne.  

 
2. Skovbrugerrådet: Intet nyt. Ingen møder pga. coronaen. 

 
3. OK borgermøde 5. september 2020 
 

CRH deltog i mødet med titel: Grøn omstilling og Bæredygtig udvikling. Agendaen er 
vedhæftet dette referat og hele mødet blev optaget på video. Se link længere nede. 
Specielt var Conny Hedegaards indlæg om klimadagsordenen med lokalt, nationalt og 
globalt perspektiv. 
 
Oplægget om arbejdet med FN`s 19 verdensmål var med Helene Regnell. Hun arbejder 
med CSR (Corporate Social Responsibility) og bæredygtighed i internationale 



virksomheder. Hun er medlem af kommunens § 17 stk. 4 udvalg med fokus på grøn 
omstilling og bæredygtig udvikling. Hun er udpeget af KSO som repræsentant for 
sommerhusejerne.   
Borgmesteren havde forskellige forslag til hvordan sommerhusejerne kunne være med 
til denne reduktion af CO2  
 
FSNR vil følge op på hvad fritidshusejerne skal bidrage med.  
 
Video af borgermødet kan ses på: https://odsherred.kommune-tv.dk/watch/4371/117 
 
 

4. OK: Ikke betalere til private Fællesveje. Møde med OK  
BR og CRH havde arrangeret et møde med Center for Miljø og Teknik, Niels G Kristensen d 1-10-
2020 på Rådhuset i Højby vedrørende Private Fællesveje. Som bekendt har OK opsagt 
vedligeholdelsen af Private Fællesveje med et antal grundejerforeninger i området. Det har 
efterladt en del lodsejere uden en plan for vedligeholdelse af deres veje. OK har afholdt en 
workshop om emnet og havde planlagt endnu en, som blev aflyst pga. coronaen. En del 
spørgsmål er stadig ubesvarede. Her et uddrag af svarene. 
Hvem bestemmer hvor der kan oprettes et vejlaug eller en grundejerforening. Det har OK ikke 
noget med at gøre. Man må selv finde ud af, hvad der giver mening. 
Bliver det registreret, hvor der oprettes vejlaug eller grundejerforeninger, som det har været 
gjort før i tiden: Nej, det gør det ikke. 
Kan OK oplyse om hvor der bliver registreret nye vejlaug eller grundejerforeninger. Nej det 
kan OK ikke. OK oplyste, at man måske kan finde ud af det ved at gå ind på CVR.dk, søge på 
ændringer under koden for vejlaug og grundejerforeninger. 
Kan man indlemme veje i naboområdet i sin grundejerforening: Ja, det kan man godt 
Kan man bestille et vejsyn som kan konkludere at vejene skal vedligeholdes som et samlet 
arbejde. Nej ikke nødvendigvis. Vejene skal være ordentligt vedligeholdte og uden 
sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Det er den enkelte bestyrelse i vejlauget eller 
grundejerforeningen, der bestemmer, hvordan vejene skal vedligeholdes. Dette kan fx 
specificeres i foreningens vedtægter. 
Vil OK stadig sende opfordringer ud i e-Boks: Ja det vil OK gerne, men der har været en del 
problemer med det, som forhåbentlig snart er løst. 
  
 

5. Private fællesveje:  
Grf 1965 har nu via Advokat, opkrævet vejbidrag fra Sommerhusejere, der i mange år ikke har 
bidraget til det fælles vejvedligehold. Det er sommerhusejernes pligt at bidrage til foreningens 
fælles vejvedligehold. Efter Advokatens henvendelse til foreningens ikke-betalere blev 
opkrævningerne betalt. En enkelt matrikelejer blev dog sendt til inkasso før der blev betalt. Set 
fra foreningens side må denne fremgangsmåde betragtes som særdeles effektiv.  
 
Der bliver nu lavet en pakke med dokumenter som medlemmerne af FSNR kan anmode om at 
få ved henvendelse til næstformand Birthe Riddersholm. Det vil blive annonceret på 
hjemmesiden, når det er færdigt.  
 

6. KSO:  Der var møde i KSO den 10. juli 2020. Hans Glendrup er ikke længere formand for 
sammenslutningen Dragsholm. Der er møde igen den 6. november 2020 hvor CRH deltager. 

https://odsherred.kommune-tv.dk/watch/4371/117


FSNR har for tiden ingen specifikke sager i KSO-regi. 
 
 
 

Ad 5:  
Hastigheden på Rørvigvej: Den 16. september 2020 var der udvalgsmøde i Miljø og Teknik 
vedrørende Trafik. Som svar på vores ansøgning om hastighedsbegrænsning på Rørvigvej var 
svaret: ”Trafikvej. Der vurderes ikke at være noget trafikalt behov for yderligere nedskiltning 
f.s.v. at der er etableret cykel/gangsti på begge sider af vejen, der er fastsat lokal 
hastighedsbegrænsning på 70/60 km/t samt etableret krydsningsheller ud for hhv. 
Lyngkroen/Sparkøbmanden.  
Vores ansøgning blev afslået med få bemærkninger.  
Ønsket om hastighedsbegrænsning har været fremført helt tilbage i 1984 af Klitborg 
Grundejerforening og flere gange i de følgende årtier. Sidst er det fremført i 2017 af FSNR, som 
gentagne gange har rykket for sagsbehandling. Helt utroligt at OK kan blive ved med at overse 
et problem der har været på sommerhusejernes dagsorden siden 1984. 
 
Hegnssagen ved Klitborg er nu afsluttet. Hegnet bliver stående.  

 
Ad 6: Eventuelt  
 

1. Vi minder om at den enkelte sommerhusejer har pligt til at beskære ud mod vejen, så 
renovationsbilerne og andre store køretøjer kan passere uhindret. I øjeblikket bliver der uddelt 
påbud fra renovationens og kommunens side. En rød flyer på skraldespanden betyder, at man skal 
beskære, hvis man ikke vil have OK til det mod betaling. 

 
 
 

Birthe Riddersholm 
Referent 


