
1 
Referat Repræsentantskabsmøde FSNR 30 maj 2020 

Referat af ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

i FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 

Lørdag den 30. maj 2020 kl. 11.00. Mødet foretaget via e-mail pga. Corona krisen 

Forretningsudvalget (FU) og dirigent Carsten Riddersholm mødtes kl. 11 hos Torben Kann, 
Røntoftevej 6, 4500 Nykøbing Sjælland, for at gennemgå de indkomne forslag, 
kommentarer og stemmesedler.  

 

 

Figur 1. FSNR Repræsentantskabsmøde 30. maj 2020 blev afholdt via e-mail. Her behandler FU de indkomne 

stemmer og svar fra medlemmerne. 

Der er modtaget 17 stemmesedler. 17 foreninger er repræsenteret virtuelt. 

Dokumentation: Indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet (bilag 1), Regnskabet for 2019 
(bilag 2), Beretningen for 2019 (bilag 3) er udsendt 1 maj 2020. Stemmesedler (bilag 4) er 
udsendt den 9. maj. FU’s besvarelse af indkomne spørgsmål til beretningen, som er 
udsendt den 25. maj (bilag 5). 

1. Valg af dirigent:  

• Carsten Riddersholm (CR) er indstillet af FU. CR valgt 

• Birthe Riddersholm (BR) er indstillet af FU til referent. BR valgt 

2. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 1. juni 2019  

Se http://fsnr.dk/2019.php. Godkendt. Der er ikke stillet spørgsmål til sidste års referat. 

http://fsnr.dk/2019.php
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3. Forretningsudvalgets beretning.   

Den udsendte beretning (bilag 3) blev godkendt af alle stemmeberettigede. Besvarelsen af 
de spørgsmål, der blev stillet til beretningen, er fremsendt den 25. maj til alle foreningerne 
(bilag 5) 

4. Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge.  

Regnskabet er udsendt og de spørgsmål, der har været til regnskabet, er besvaret i bilag 5. 
Regnskabet blev godkendt af dem der har afgivet stemmer. 

5. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer: 

• 5a: Forslag fra Forretningsudvalget: Forretningsudvalget bemyndiges til at kunne 
beslutte, at FSNR kan finansiere hel eller delvis advokathjælp, til opkrævning af 
vejbidrag vedrørende vedligeholdelse af private fællesveje. Sagen er principiel og 
anvendes som prøvesag til andre medlemmers benyttelse. Se vedhæftede beretning 
som begrundelse for sagen.  
Forslaget blev vedtaget af dem der har afgivet stemmer. Det blev konstateret at 
kassebeholdningen den 31/12-2019 var på 120 207,06 kr.  

• 5b: Forslag fra medlemmerne: Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne              

6. Fastsættelse af kontingent for næste år                                                                                      
Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på 10 kr. pr. grundejer for foreninger, 
650 kr. pr. enkeltmedlem og 100 kr. i rykkergebyr.   

Dette blev vedtaget af dem der har afgivet stemmer. 

7. Valg til forretningsudvalg:  

På valg er:   

• Forretningsudvalget foreslår: Charlotte Riegels Hjort på valg for 2 år. Villig til genvalg     

• Forretningsudvalget foreslår:  Steen Søndergaard på valg for 2 år.  Villig til genvalg             

• Torben Kann på valg for 2 år. Modtager ikke genvalg. Derfor foreslår 
forretningsudvalget:  Dorthe Hansen, Apotekervangens Grundejerforening, som har 
været valgt som forretningsudvalgs suppleant i 2018 og 2019 på valg for 2 år.  

Resultatet af afstemningen: 

• Charlotte Riegels Hjorth blev genvalgt. 

• Steen Søndergaard blev genvalgt. 

• Dorthe Hansen er valgt.  

8a.: Valg af suppleanter   

Forretningsudvalget foreslår: Anders Andersen på valg for 1 år. Villig til genvalg  

Forretningsudvalget foreslår:  Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandsparkens 
grundejerforening, som er bestyrelsesmedlem i Rørvig By og Land på valg for 1 år.                             

Resultatet af afstemningen: 

• Anders Andersen blev genvalgt 

• Svend Kirkegaard blev valgt 

8b: Valg til revision  
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Forretningsudvalget foreslår:  Steen Endersen på valg for 1 år.  Villig til genvalg 
Forretningsudvalget foreslår:  Lars Gudbergsen på valg for 1 år. Villig til genvalg  

Resultatet af afstemningen: 

• Steen Endersen blev valgt 

• Lars Gudbergsen blev valgt 

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

Konstituering af FU 

Efter Repræsentantskabsmødet konstituerede Forretningsudvalget sig således: 

• Formand: Charlotte Riegels Hjorth (CRH). Overtager KSO efter TK 

• Næstformand:  Birthe Riddersholm (BR). Overtager hjemmesiden efter TK 

• Kasserer: Steen Bakhøj (SB) 

• Sekretær: Birthe Riddersholm (BR) 

• FU medlem: Steen Søndergaard (SS) 

• FU medlem: Dorthe Hansen (DH) 

 

Birthe Riddersholm 

Referent 

 

Som dirigent for det virtuelle repræsentantskabsmøde og efterfølgende FU-møde attesteres 
hermed, at ovennævnte referat er korrekt og at alle stemmesedlerne er gennemgået og 
optalt korrekt. 

 

Carsten Riddersholm 

Dirigent på mødet. 

 

 

 

 

Bilag 1: Indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet 

Bilag 2: Regnskabet for 2019 

Bilag 3: Beretningen for 2019 

Bilag 4: De udsendte Stemmesedler 

Bilag 5: FU’s svar på medlemmernes skriftlige spørgsmål og kommentarer.          


