
 
 

 
 

  

 
 

Invitation til årsmøde 

Kære sommer- og fritidshusejere 

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere afholder årsmøde lørdag den 19. august 2017 kl. 
9.30 – 12.30. Der vil være rundstykker og kaffe fra kl. 9. 

Mødet afholdes i Hallerne i Vig, Ravnsbjergvej 25, 4560 Vig 

Tilmelding skal ske til Jacob Hvid Nielsen – jahni@odsherred.dk senest den 11. august 2017. 
Hver grundejerforening har mulighed for at tilmelde to personer. 

 

Programmet for årsmødet: 

9.30 – 9.45 
 

Borgmesteren byder velkommen. 

9.45 – 10.30 SOLs formand/repræsentanter fra SOL redegør 
for de vigtigere sager, der har været behand-
let i SOL/MOK. 

- Beskæring af buske og træer ved ve-
jene 

- Kystsikring 
- Trafik 
- Udviklingspuljen 

 
10.30 – 10.50 
 

Oplæg ved Odsherred Forsyning 

10.50 – 11.00 
 

Pause 

11.00-11.45 
 
 

Gruppedrøftelser og udformning af spørgsmål 
til paneldeltagere * 

11.45- 12.30 
 
 
 

Panel bestående af administration, politikere, 
medlemmer af SOL og Odsherred Forsyning 
svarer på gruppernes spørgsmål. 

12.30 
 

Afrunding og tak for i dag 
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* På baggrund af erfaringer fra de seneste årsmøder er der i år afsat mere tid til dialog og 
spørgsmål.  
I vil som deltagere blive delt op i grupper på 8-10 personer. Hver gruppe vil have mulighed for 
stille 2-3 spørgsmål til et panel bestående af politikere, medlemmer af SOL, Odsherred Kommu-
nes administration og Odsherred Forsyning. Spørgsmålene kan have baggrund i dagens oplæg 
eller egne iagttagelser fra grundejerforeningerne. 

I kan læse mere om SOL på hjemmesiden: http://sol.odsherred.dk Det er blandt andet muligt at 
finde referaterne fra de seneste ordinære møder m.m. 

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere består af: 

Politisk udpegede Repræsentanter for fritids- og sommerhuseje-
re 

Anna-Louise Attermann (S) – Formand Hans Glendrup 
Morten Egeskov (V) Kirsten Laage-Petersen 
Helle Just Jensen (DF) Peter Post Hansen 
 Torben Kann 
 Kirsten Møller 
 Poul Dengsøe 
   

På vegne af Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere ønskes I en god sommer. 

Venlig hilsen 

 

Jacob Hvid Nielsen 


