
Referat FSNR Forretningsudvalgsmøde 

fredag den 23 september 2016 kl. 13:30 hos 

Torben Kann Røntoftevej 6,  4500 Nykøbing Sj. 

Deltagere:  Charlotte Riegels Hjorth (CRH), Torben Kann (TK), Steen Bakhøj (SB) og                 
Birthe Riddersholm (BR).  

Afbud fra: Steen Søndergård (SS) 

Agenda 

x Godkendelse af referat fra sidste møde 
x Evaluering af Vigmødet 
x Trækspillet ved Rørvig Havn 
x Beach Volley 
x Orientering fra diverse udvalg ( SOL, RFR, NV, OF, FL) 
x SEAS-NVE Nets A/S, lovændring pr 1/4-16 
x Hastighedsskiltning på Rørvigvej 
x Vejbump 
x Møde med Turistchefen - Landliggerundersøgelsen 
x Økonomi 
x Eventuelt 

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. juli 2016 
Referatet fra sidste møde er godkendt via mail korrespondance 

 
2.        Evaluering af Vigmødet 

I skrivende stund er referatet fra Vig-mødet ikke færdigt. CRH oplæste sit eget referat fra 
mødet. Vi var enige om, at det var et godt møde med de relevante ting på dagsordnen og at 
der er en meget stor villighed fra kommunens side om at være imødekommende. Hallen er 
ikke umiddelbart det bedste sted at afholde mødet på grund af lys og lyd forhold. Der må være 
bedre steder at afholder mødet med kommunen. 

 
3.       Trækspillet i Rørvig Havn – ved CRH 

CRH har haft et meget stort arbejde med at få relevante personer i tale omkring 
istandsættelsen af trækspillet. Der er ingen tvivl om, at alle synes, det er en god ide, men der 
er ikke rigtig nogen, der vil tage sig af det. Der er kommet et overslag på 33.750 kr./inkl. moms, 
men det er ikke et fast tilbud. Vi har kun 10.000 kr. at gøre godt med. Vi diskuterede 
mulighederne og endte med at blive enige om, at få det rustbeskyttet og få sat et nyt "tag" på, 
så det ser pænt ud. Vores oprindelige ide om at bringe det til live, har vist sig at være 



sikkerhedsmæssigt problematisk. Vi vil så i stedet få opsat en informationstavle, der viser 
hvordan trækspillet virkede i gamle dage. CRH vil undersøge hvad det koster med maling, tag 
og informationstavle. 

 
4.     Beach Volley - CRH og TK 

TK og CRH havde om morgenen været til møde med turistchefen i OK. Under mødet faldt talen 
også på BVB sættet, som kun er blevet brugt minimalt, fordi ishuset hvor det skulle udlånes 
fra, meget sjældent var åbent. Turistchefen foreslog, at han kunne tale med Kommunen om, at 
der i deres kontrakt for 2017 med livreddere, måske kunne indføjes, at livredderen sætter 
spillet op om morgenen og tager det ned om aftenen og opbevarer det. Det ville betyde, at 
man blot kunne gå hen og spille uden at betale depositum først og selv opsætte og nedtage BV 
sættet. Det ville være en rigtig god ting for den strand som branding. De flyers der er sat op, 
skal nedtages. CRH ville selv gøre det, men vi andre tager selvfølgelig også plakaterne ned, hvis 
vi ser dem. 

 
5.      Orientering fra diverse udvalg 

SOL: Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere har fået ny formand i det Jesper Koch er 
udtrådt og blevet erstattet af Anna-Louise Attermann. Der har ikke været noget møder med 
Odsherred Forsyning (OF) siden sidst. Der er kommet en ny Direktør ( Ghita hansen ) og TK vil 
indkalde hende til en uforpligtende snak om hele kloakeringsprojektet. TK tager SS med til 
næste møde for at introducere SS, som skal overtage disse møder. 
Affald: Der skal sorteres affald også af sommerhusejerne, men der er endnu ikke fremkommet 
en god løsning på hvordan. Kommunen har efterlyst steder, hvor der kan opsættes nedgravede  
sorteringsanlæg i nærområderne. Vi har givet ideen om trekanten ved Skærby Campingplads 
videre. Der er i forvejen sortering af flasker og tøj. 
RFR: Rørvig ForeningsRåd. 
Der har ikke været afholdt nogen møder. BR skulle blive indkaldt, når det bliver relevant 
FL. Fritidshusejernes Landsforening 
SB er revisor i FL og SB deltager i landsmødet den 28.-30. oktober. Der er endnu ikke 
fremkommet en dagsorden. 
 

6.     SEAS/NVE 
Det blev også diskuteret på Vigmødet, at OK har den dyreste strøm i DK. Der er et urimeligt 
højt abonnement på 80kr./md., uanset hvor meget strøm man bruger. Der er rigtig mange 
huse, der står tomme det meste af året, så det er en god forretning for SEAS/NVE. Den 1. april 
2016 kom der en lovændring, der skulle tvinge elselskaberne til at konkurrere, men kun på 
KWh prisen 

 
7.     Hastighedsskiltning på Rørvigvej 



TK vil skrive et brev til SOL om den 4 km lange strækning fra Nykøbing til Rørvig, hvor 
hastigheden ændres et utal af gange. Vi diskuterede flere muligheder. Man kan opsætte et 
byskilt, så er der 50 km/t hele vejen. Der kan laves 60 km/t hele vejen, men det vil blive 
problematisk ved Lyngkroen og Supermarkedet, på grund af den store trafik over vejen. 
Endelig kunne man opsætte et vendeskilt, så hastigheden vil være afhængig af sæsonen. Det 
er altid blevet fortalt, at det er Politimesteren, der er bestemmende, men det er et trafiknævn 
i Kommunen der bestemmer, hvad der skal ske og så håndhæves det af politimesteren. SOL 
skal derfor henvende sig til trafiknævnet for at få nævnet til at ændre det. 
 

8.     Vejbump 
I reglerne står der, at et vejbump skal være belyst/oplyst. Det viser sig, at Odsherred Kommune 
er den eneste kommune, der tolker denne regel så bogstaveligt. SOL vil derfor skrive til 
vejudvalget for at få denne regel fortolkning omgjort.  

 
9.     Møde med Turistchefen om Landliggerundersøgelsen - CRH og TK 

TK og CRH havde møde med Turistchefen om landliggerundersøgelsen. Vi har fået 35.000 kr. til 
det og turistchefen er ved at skaffe resten af de nødvendige midler (i alt 260.000 kr.) så 
undersøgelsen kan  i gang sættes til foråret 2017. 

 
10.    Økonomi 

SB gennemgik økonomien. I skrivende stund er der 84 607,31 kr. på kontoen. Der er et 
overskud på  6.412,52 kr. som gerne skulle kunne dække udgifterne resten af året. 
Det blev besluttet at flytte decembermødet og i stedet holde et forårsmøde næste år. 

 
11.    Eventuelt   

Der skal udarbejdes et Nytårsbrev til medlemsforeningerne. Der er deadline den 1.12.2016, 
hvor de enkelte FU medlemmer forinden skal have indsendt deres indlæg til BR.  
BR udarbejder, på baggrund af disse indlæg fra FU-medlemmernes ansvarsområder, 
Nytårsbrevet med dertil hørende kontingentopkrævning som SB udarbejder. 
 
Næste møde er den 11 januar 2017 hos Birthe Riddersholm i Holte 
 
25 september 2016 
 
Birthe Riddersholm 


