
                                                                                                                                Den 3. juni 2017 
 

Referat af ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

i FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig 
 

Lørdag den 27. maj 2017 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland 
 
Der var 17 foreninger repræsenteret. 
 
Dagsorden: 
 
Formanden, Charlotte Riegels Hjorth (CH), bød velkommen.  
 

1. Valg af dirigent: Carsten Riddersholm (CR) blev enstemmigt valgt.   
Birthe Riddersholm (BR) er referent 
 

2. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 28. maj 2016 – se www.fsnr.dk .  
Godkendt uden bemærkninger.  

 
3. Forretningsudvalgets beretning.  

 
Formanden Charlotte Riegels Hjorth: 
Godmorgen og vel mødt – dejligt at I støtter op om vores årlige repræsentantskabsmøde. 
Charlotte præsenterede medlemmerne af forretningsudvalget.  Vi har i lighed med de 
tidligere år delt årets beretning imellem os. Sådan at Torben Kann vil fortælle om arbejdet 
i Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO) og 
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Steen Bakhøj vil fortælle om sit 
arbejde i styregruppen for afvandingsprojektet mod Hov Vig, samt fortælle om Odsherreds 
Forsyning og det påtænkte rensningsanlæg ved Tengslemark.  
 
Efter beretningen blev der stillet spørgsmål til FU. Grundejerforeningen Højsandsparken 
ville gerne have uddybet hvad græsningsskov er for noget. Var bekymret for om man 
havde tænkt sig at plante mere i forbindelse med Nakkehage skov. CH lovede at spørge ind 
til det i Skovbrugerrådet.  
Grundejerforeningen Flyvesandsvænget bragte spørgsmålet op om den voldsomme trafik 
omkring Lyngkroen og SPAR-købmanden. Det er et stærkt ønske for lodsejerne at få 
etableret et lyskryds netop der, da der er rigtig mange der krydser vejen med livet i 
hænderne. Ligeledes ønskede Platanvej vejlaug, at der blev gjort noget i sagen. CH fortalte 
om de tiltag, der havde været gjort de sidste mange år. Vi enedes om at gøre opmærksom 
på problemet via ”Landliggeren” og ”Odsherred Kysten”. FU er blevet bedt om at rette 
henvendelse til SOL vedrørende dette. Medlemmerne ønsker en status i løbet af sommeren, 
om hvad der sker i sagen. TK mente at det var helt urealistisk, at der kom til at ske noget 
her i sommer, til dels på grund af kommunalvalget, men han opfordrede til at man tog det 
op på Vigmødet den 19. august. CH opfordrede alle Grundejerforeningerne til at skrive 
læserbreve for at gøre opmærksom på trafikproblemet. Der kan selvfølgelig også skrives 
breve direkte til OK angående trafikproblemet. 



Grundejerforeningen Skærby Strand søgte en afklaring på et kuriosum. De havde fået      
50.000 kr. fra SOL-puljen til etablering af en badebro, men da de søgte om at få den 
opført, fik de ikke tilladelse. De syntes det var en mærkelig håndtering. Det var desværre 
Kystdirektoratet der bestemte, at de ikke ville have en badebro på det sted. Her har 
Odsherred Kommune ingen myndighed til at omgøre Kystdirektoratets beslutning. 
Rørvig Forenings Råd (RFR): Der er indkaldt til generalforsamling den 28 maj. På 
dagsordenen havde RFR’s FU stillet forslag om nedlæggelse af Foreningsrådet. Rørvig By 
og Land Foreningen mente, at det ville være bedst at bevare RFR, da den havde en stor 
indflydelse på udviklingen i lokalplanen. BR skulle deltage i generalforsamlingen den 28. 
maj og fik mandat til at stemme for bevaring af RFR. I forbindelse med en nedlægning af 
foreningen skulle formuen doneres til en fremadrettet udvikling af Rørvig området. 
Grundejerforeningen Borgmesterlodden gjorde opmærksom på, at hvis man stemmer for af 
beholde RFR, må man stille sig til rådighed.  
 
Formandens beretning blev godkendt og er i sin helhed indføjet efter referatet, sammen 
med Torben Kann’s og Steen Bakhøj’s indlæg. 
 

4. Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge, se vedhæftede regnskab.  
 SB fremlagde regnskabet. Der blev kommenteret på det store beløb, som foreningen ligger 
inde med. SB mente ikke, at beløbet var så stort, så man skulle nedsætte kontingentet. Det 
blev foreslået, at man kunne bruge pengene til en gruppe, der skulle analysere trafikken 
ved Lyngkroen. Det kan der ikke stemmes om i år, da det ikke er fremsat som forslag. 
Regnskab godkendt og decharge givet uden bemærkninger. 

 
 
5. Forslag fra forretningsudvalg og medlemmer:  Ingen forslag modtaget. 

 
 

6. Fastsættelse af kontingent for næste år                                                                                      
Forretningsudvalget foreslår et uændret kontingent på 13 kr. pr. grundejer for foreninger, 
650 kr. pr. enkeltmedlem og 100 kr. i rykkergebyr.   
Dette blev vedtaget 
 

7. Valg til forretningsudvalg:  
       

      På valg for to år er nuværende kasserer Steen Bakhøj. SB er villig til genvalg 
På valg for to år er Birthe Riddersholm. BR er villig til genvalg 
 
SB og BR blev valgt med akklamation 

 
      Suppleanter: 
      Anders Andersen, Cottageparken og Frank Hansen, Platanvejens Vejlaug blev valgt for et   

år med akklamation. 
 
      Revision: 
      Steen Endersen og Lars Gudbergsen blev genvalgt for et år med akklamation.                   
 

8. Eventuelt: 



Vedr. opsætning af Beach Volley sættene ved Telegrafvej: Der blev spurgt til, om man i 
forbindelse med livreddertårnet havde haft kontakt til Trygfonden. Det er netop det, FU 
arbejder med at få på plads inden sommerferiesæsonen.  
Hjertestartere er ved at blive udbredt i området. Flere foreninger har søgt Trygfonden og 
har fået afslag. Nu var nogle foreningerne gået sammen for at købe hjertestartere til 
opsætning i umiddelbar nærhed i foreningerne. Ole Petersen fra Flyvesandsvej 12,          
tlf. 40567980 har arbejdet i Hjerteforeningen i Hillerød i mange år og tilbød gratis kurser i 
anvendelse af hjertestarterne.  

 
 
             Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. 
 
             Efter Repræsentantskabsmødet konstituerede Forretningsudvalget sig således: 
 
             Formand:         Charlotte Riegels Hjorth 
             Næstformand:  Torben Kann 
             Kasserer:          Steen Bakhøj 
             Sekretær:          Birthe Riddersholm 
             FU medlem:     Steen Søndergaard               
 
 
BERETNING FOR FSNR`S REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 27. MAJ  2017 
 
Formand Charlotte Riegels Hjorth. 
 
Godmorgen og vel mødt, dejligt at I støtter op om vores årlige repræsentantskabsmøde. 
Vi har som vi plejer delt årets beretning imellem os.  Torben Kann vil fortælle om arbejdet i 
Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Fritidshusejere i Odsherred kaldet KSO og 
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (kaldet SOL) samt Odsherred Forsyning, forkortet til 
OF – Torben vil fortælle om udviklingen indenfor kloakerings planerne og det planlagte nye 
renseanlæg i Tengslemark Lyng.  Her fra 2017 afløser Steen Søndergård Torben i Odsherred 
forsyning.  Steen er formand for Pumpeinteressentskabet Lyngengen. 
Steen Bakhøj vil tale om afvandingsprojektet Hov Vig (the never ending story) og Styregruppens 
arbejde.  Birthe Riddersholm tager referat og varetager i øvrigt sekretærarbejde med udarbejdelser 
af referater fra vores møder og det sætter vi stor pris på. Derudover sidder Birthe i Rørvig 
Foreningsråd, der i morgen har ordinær generalforsamling, hvor et af punkterne på dagsordenen er 
nedlæggelse af foreningen. Foreningen dækker over ca. 15 foreninger i Rørvig området. Nu må 
afvente og høre deres grunde til evt. nedlæggelse af foreningen. 
Jeg tager mig af   SOL projekter 2016 og 2017 samt Skovbrugerrådet under Naturstyrelsen. Jeg 
begynder med et resume af SOL projekterne. I 2016 fik vi SOL tilskud til 20 cykelstativer for 
enden af Telegrafvej ved p-pladsen, og det har virkelig været en succes, de bliver brugt og træerne 
ved p-pladsen bliver til dels skånet. Derudover fik vi 3 Beach Volley Ball baner, der bruges ved 
stranden ved siden af Trygfondens Livreddertårn. Iskioskens forpagter fra Rørvig Kro 
administrerer banerne. Man betaler et mindre depositum og får banerne udleveret og så afleverer 
man dem igen i iskiosken. Det har ikke været den store succes da iskiosken ret sjældent har været 
åben. Det var ikke den varmeste sommer i 2016, men alligevel vil vi gerne finde en anden ordning 
inden sommersæsonen, så banerne kan blive brugt mere. Vi har et stykke tid arbejdet med en 
anden ordning og regner med snarlig afklaring. Det er ikke helt på plads endnu. Renovering af det 



gamle ophalerspil eller trækspil på Rørvig havn, er blevet sandblæst og malet samt fået ny 
tagbeklædning.  Projektet med Opdatering af data i landliggerundersøgelsen fra 2008 i samarbejde 
med Visit Odsherred er blevet udsat til efteråret 2017. Ligeledes i 2017 har vi ansøgt om et mindre 
beløb til et informationsskilt ved ophalerspillet, der på dansk, tysk og engelsk kort beskriver hvad 
man brugte et ophalerspil til. Dette skilt skulle gerne være på plads inden sommersæsonen. Det 
synes som en mindre opgave, men det har virkelig været en tung opgave, da både kommunen, 
Rørvig havn, historikere, skilte-fabrik og oversættere har været involveret. 
 I Brugerrådet under Naturstyrelsen har der været afholdt 2 møder. Der arbejdes med projekt 
Livstræer, hvor ca. ½ mill. træer skal udpeges som bevaringsværdige over hele Danmark. Der er 
lavet en app ”Livstræer ” som man kan følge og give sit besyv med. Så ønsker man græsningsskov 
ved Nakkehage halvøen og 4 nye søer i Kongsøre skov og engarealer til afgræsning. Natura 2000 
planerne har været i høring og er vedtaget. I vores område er det Hundested – Rørvig kysten samt 
Hov Vig.   Fem kommuner, Lejre, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Odsherred samarbejder om at 
lave en ”istidsrute”. Det er en ca. 250 km lang cykelrute, en oplevelsesrute om landskabsdannelse 
i forbindelse med Geopark området. Nordea støtter projektet. 
Geopark festival er planlagt til d. 27. juli 2017 med 4 temaer: kunst, kultur, landskab og råvarer. 
Følg med i hvad der sker vedr. Geopark, for der er så mange spændende arrangementer og ture. 
Solvognens findested i Trundholm Mose skal gøres til en seværdighed. Adgangen til stedet skal 
gøres lettere og det skal i det hele taget være mere publikumsvenligt. Stedet er  også en del af 
Geopark. 
Odsherred Kommune har afsat 7,2 mio. til områdefornyelse af Nykøbing, samt fået tilsagn om 
tilskud på 3,6 mio. i alt 10.8 mill. over fire år. Området ved Brændergården er sat i gang med 
plantning af træer og ny belægning. Det skal bruges til markedsdage, udeservering og optræden.  I 
har forhåbentlig udfyldt det spørgeskema, som mange sommerhusejere fik tilsendt om hvad man 
ønsker af nye tiltag i bymidten og hvordan man oplever bymidten i dag. Fint af kommunen at 
sende den ud til sommerhusejerne også. Man vil også tage fat ved stationen og området mod 
havnen. 
Odsherreds havne har fået nye publikumsfaciliteter. I Nykøbing er bade og toiletfaciliteterne ved 
at blive udvidet og der kommer også et køkken og familiebaderum. 
Odsherred dropper blå flag ordningen efter 2017, da den er for dyr, tidskrævende og for meget 
administration. I stedet vil kommunen anvende badevandsflag godkendt af 
SVANA/Naturstyrelsen, der vil blive foretaget badevandsprøver som hidtil. 
Strandstationen ved Nordstrand har igen fået wifi, gratis internet og der har været tekniske 
vanskeligheder og et omfattende hærværk.  Personligt fatter jeg ikke at formodentlig unge 
mennesker laver hærværk på toilet og internet faciliteter som kommunen og derved skatteborgerne 
stiller til rådighed for dem.  Dernæst har jeg svært ved at se nødvendigheden i at bruge internet når 
man skal på stranden.  
Med den nye planlov for sommerhuse, kommer der lettelser, bl.a. bliver det muligt for 
pensionister at bo hele året i deres sommerhus efter kun et års ejerskab, mod tidligere 8 år. Loven 
afløser den gamle planlov fra 1992. Tanken er, at den nye planlov vil styrke vækst, beskæftigelse, 
og bosætning i landdistrikterne. Planloven administreres af Naturstyrelsen, men det er 
kommunerne der giver tilladelse til helårsbeboelse. Ændringerne i Planloven omhandler også 
udstykning af 6000 grunde i de kystnære områder med mere. De tiltag får næppe betydning for i 
FSNR`s område. 
Fra 01/05/2017 er der også lempet på realkreditlångivning af sommerhuse fra 60% til 75% af 
sommerhusets værdi. Dette skulle også give mere liv, vækst i landdistrikterne, være godt for både 
køber og sælger, og håndværkere til renovering af sommerhusene. 



Vedr. restaurering og fondseje af Lodsoldermandsgården er der desværre sket det, at 
forhandlingerne med den tyske ejer er strandet og p.t. lader det ikke til at projektet kan blive til 
noget. Donationerne vil blive tilbagebetalt, det er uhyre trist og uvist hvad der videre skal ske med 
Lodsoldermandsgården. 
Sidste år omtalte vi regler for vejskiltning på private fællesveje. Der er ikke rigtig noget nyt, 
kommunen har ikke ressourcer til at håndhæve reglerne. Ligeledes kravet om lys ved vejbump, 
Vej-direktoratet siger det er ok og nok med en refleks ved siden af vejbumpet. 
Forretningsudvalget i FSNR vil ansøge vejmyndigheden i Odsherred Kommune om at der på 
Rørvigvej indføres 60 km hastighedsbegrænsning på hele strækningen – så der ikke som nu skiftes 
mellem 70 km og 60 km. 
Odsherred kommune har vi haft et godt samarbejde med i det forløbne år, og det er meget logisk 
for man bider ikke den hånd der fodrer en! og vores ejendomsskatter og bidrag i sommerhus-  
området er kommunen meget afhængig af. De har i samarbejde med Fibia og TDC arbejdet på at 
få bedre mobildækning og det er da gået fremad og nye master er opsat, men der er stadig ”sorte 
huller”.  Odsherred kommune har vanen tro udsendt ”den lille grønne” og den er fyldt med nyttige 
og praktiske oplysninger, læs især afsnittet om træbeskæring på jeres veje, for det lader meget 
tilbage at ønske. Vi har også på vores hjemmeside lagt information ud om det og I vil vel gerne 
have afhentet jeres husholdnings affald eller gøre plads for et redningskøretøj. Få nu set på det og 
få gjort noget ved det.  I år afholdes Vig mødet d. 12. august.  Vig mødet er for sommerhus-          
ejernes grundejerforeningers formænd i Odsherred Kommune. Møderne er ret informative, så mød 
op. 
Mange tak til bestyrelsen for et virkelig godt samarbejde, jeg synes vi løfter i flok, vi hører også 
gerne fra vores medlemmer hvis der er sager I mener vi bør gå ind i.                                                        
Tak for ordet. 
 
CRH d. 14. maj 2017   
 
 

Steens Bakhøjs indlæg vedr. afvanding mod Hovvig og kloakering 2017 
 

Afvanding mod Hovvig 
 
Høringen, vedr. ansøgningen om tilladelse til afvanding af 2.361 ejendomme (2.475 matrikler) af 
sommerhusområdet ved Hovvig i oplandet til Landkanalen, blev med et halvt års forsinkelse 
udsendt den 29. november 2016. Eventuelle bemærkninger til projektforslaget skulle være 
Odsherreds Kommune (OK) i hænde senest onsdag den 28. december 2016. 
 
OK vurderede, at der i projektforslaget var taget de nødvendige hensyn til vandløbets afstrømning 
og miljø og havde derfor valgt at fremme projektforslaget. 
 
Det sidste nye i sagen daterer sig fra et styregruppemøde den 23. februar 2017 på rådhuset i 
Højby. Hvor Gry Annika Jensen fra OK orienterede om de indsigelser, der har været til det 
fremsendte materiale. Der var fremkommet 39 høringssvar, hvor af 4 grundejerforeninger havde 
tilkendegivet, at de ikke ønskede at være en del af projektet. Det er dog ikke 
grundejerforeningerne, som kan frasige sig deltagelse, men de enkelte grundejere.  
 



Gry oplyste, at man ville udarbejde et nyt og mere detaljeret oplæg, som bla. skulle indeholde en 
skønnet nytteværdi og omkostningerne i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Dette oplæg 
skal udsendes til en ny 4 ugers høring og inden denne udsendelse vil styregruppen få mulighed for 
at kommentere oplægget. 
 
Efter denne høring sendes projektet til Taksationskommissionen for bedømmelse og afgørelse. 
(Taksationskommissionen består af personer, som er udpeget af Retten i Holbæk). Det forventes, 
at kommissionen har en behandlingstid på ca. 1 år. I den mellemliggende tid vil eventuelle 
indsigelser blive behandlet. 
 
Efter at Taksationskommissionen har afsluttet deres arbejde, sendes vandløbsloven med den 
økonomiske fordeling til en ny høringsfase i 4 uger. Også her skal eventuelle indsigelser 
behandles og tidsplanen herfor er 2 – 3 år.  
 
Efter ovennævnte tidsforløb (formentligt i 2021) vil der blive indkaldt til en generalforsamling for 
at få etableret et offentligt pumpelag. På denne generalforsamling vil der være valg til en 
bestyrelse blandt de af afvandingsprojektet omfattede grundejere. 
Når dette Pumpelag er blevet valgt, kan man gå i gang med at udarbejde projekt og udbuds-
materiale og samtidig indlede en kloakering af Hovvig området.  
   
Sommerhuskloakering 
 
Sommerhusområderne i Nykøbing- Rørvig er på nuværende tidspunkt først planlagt kloakeret i 
perioden 2027 til 2042. 
 
Regeringen har vedtaget en ændring i Vandsektorloven, som bevirker, at Kommunen er tvunget 
til, at reducere i antallet af de årlige kloakeringer fra 800 stk. til 400 stk. 
 
Som følge af det reducerede antal kloakeringer, vil spildevandsledningen fra Nykøbing 
rensningsanlæg til det nye rensningsanlæg i Tengslemark også blive forsinket. Det nødvendiggør 
at rensningsanlæggene i Nykøbing og Rørvig skal levetidsforlænges, hvilket kræver investeringer 
på mindst 6 mio.kr.  
Senest kunne man i Nordvestnyt fra den 6. maj læse, at bestyrelsen for Odsherred Forsyning (OF) 
konkluderede, at renseanlægget i Tengslemark ville blive alt for dyrt at opføre. Bestyrelsen vil nu 
overveje alternative løsninger efter, at den har studeret de priser, som tre entreprenører har 
indsendt i forbindelse med EU-udbud af renseanlægget i Tengslemark. I artiklen udtaler 
bestyrelsesformand for OF, Vagn Ytte Larsen, at han forventer, at der vil fremkomme yderligere 
oplysninger i sagen efter et bestyrelsesmøde, der skal afholdes den 9. juni, hvor alternative 
muligheder for renseanlæg skal overvejes og først herefter skal man have en ny dialog med OK 
om spildevandsloven.   
 
Da der således er lange udsigter til kloakering i vores område, kan der meget vel ske det, at den 
teknologiske udvikling overflødiggør fjernelse af spildevand i rør, men at f.eks. en filtrering af 
spildevandet med en tørstofsudskillelse, vil være mere rentabel - så skal posen med tørstof blot 
afhentes en gang om året af Odsherred Forsyning. 
 
 
 



TK’s bidrag til beretning på FSNR’s repræsentantskabsmøde den 27. Maj 2017 
 
I SOL har vi så sent som i onsdags behandlet en række emner, der har interesser for FSNR. 
OK nar netop vedtaget en ny trafikplan, der lægger stor vægt på sikkerhed, og de forskelle der er i 
trafikmønsteret sommer og vinter.  Hele SOL-udvalget sender deres høringssvar til Miljø og 
Klimaudvalget.  
Der er kommet en ny bekendtgørelse vedr. spildevand i det åbne land., således at der, i en række 
lavtliggende områder, vil blive nødvendigt at forbedre spildevandshåndteringen, uanset at der 
senere skal kloakeres. Det betyder at tilsynet med septiktankene, går tilbage fra OF til OK, så 
tilsynet, for disse huse, vil blive udført af OK.  Hvor mange, hos hvem og hvad det har af 
betydning for vores område ved vi ikke, men OK har lovet at komme med en redegørelse på det 
næste SOL-møde den 25. oktober 
Efter sommerferien vil OK komme med et udspil vedr. affaldssortering for sommerhusene, så vi 
må afvente hvad det kommer til at betyde for os. 
Den 19. August er der Vig-møde for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred. På mødet vil 
følgende emner blive behandlet:  Beskæring af buske og træer ved vejene, Kystsikring, Trafik, 
Udviklingspuljen og mobildækning i Odsherred. 
Der er Kommunevalg i november. I begyndelsen af det nye år skal FU derfor udpege et medlem til 
SOL, for de næste 4 år. 
Endelig vil jeg gøre lidt reklame for SOL’s hjemmeside, som I kan finde vis OK hjemmeside eller 
via FSNR’s hjemmeside, her kan man følge hvad der sker i SOL. 
  
 
 

 


