
                                                                                                                                           

       INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE                  Den 20. maj 2021 

 

       i Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig (FSNR) 

 

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 09:30 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

      Forretningsudvalget foreslår Carsten Riddersholm som dirigent og Birthe Riddersholm som referent 

 

2. Bemærkninger til referat fra Repræsentantskabsmødet den 30. maj 2020 – se www.fsnr.dk  

 

3. Forretningsudvalgets beretning 

 

4. Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge, se vedhæftede regnskab 

 

5. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer  

 

Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne                                                                

 

6. Fastsættelse af kontingent for foreninger, enkeltmedlemmer og rykkergebyr for det kommende år                                                                                      

Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingentet på 10 kr. pr. grundejer for foreninger, uændret 

650 kr. for enkeltmedlemmer samt et uændret rykkergebyr på 100 kr. 

 

7. Valg til forretningsudvalg  

 

På valg er:  

 

Birthe Riddersholm  Grf. af 1965                                                           villig til genvalg for 2 år  

       

       Steen Bakhøj  Grf. Lyngvangen                                                             villig til genvalg for 2 år   

            

FU består i øvrigt af: 

       

      Formand                  Charlotte Riegel Hjorth                     på valg i 2022 

      FU medlem              Dorthe Hansen                                  på valg i 2022       

      FU medlem              Steen Søndergaard                            på valg i 2022                               

 

8.   a     Valg af suppleanter                                                                                                                                                                                                                         

 

Forretningsudvalget foreslår:Svend Kirkegaard-Sørensen, Højsandparkens Grf. på valg for 1 år 

villig til genvalg 

 

Forretningsudvalget foreslår:  Jørgen Sperup, Trolleskovens Grf.                         på valg for 1 år 

villig til nyvalg 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsnr.dk/


8. b    Valg til revision 

 

Forretningsudvalget foreslår:  Steen Endersen, Rugtoften Grf.                              på valg for 1 år       

villig til genvalg 

 

Forretningsudvalget foreslår:  Lars Gudbergsen, Flyvesandslodderne Grf.           på valg for 1 år         

villig til genvalg 

 

8. Eventuelt      

 

        Peter Beyer, formand for Grf. Borgmesterlyngen vil gerne spørge om der, blandt de fremmødte 

        deltagere på repræsentantskabsmødet, er interesse for at danne et eller flere grøftenetværk, bestående af                               

        en person fra hver af de grundejerforeninger, der deler grøfteforløb. 

 

 

Af hensyn til Lyngkroens opstilling af borde/stole mv. bedes alle melde deres deltagelse på forhånd 

(højst 2 deltagere pr. forening) og senest fredag den 4. juni til:    birthe@riddersholm.dk    

 

 

På forretningsudvalgets vegne 

Birthe Riddersholm 

 


