Referat af ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
i FSNR – Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig
Lørdag den 26. maj 2018 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217,
4500 Nykøbing Sjælland
Der var 24 mødedeltagere som repræsenterede 18 foreninger.
Dagsorden:
Formanden, Charlotte Riegels Hjorth (CRH), bød velkommen.
1. Valg af dirigent: Carsten Riddersholm (CR) blev enstemmigt valgt.
Birthe Riddersholm (BR) er referent
2. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2017 – se
www.fsnr.dk . Godkendt uden bemærkninger.
3. Forretningsudvalgets beretning.
Efter beretningen blev der stillet spørgsmål til FU:

Platanvejens Vejlaug: Urørt skov, hvor meget er det i vores område?
CRH svarede, urørt skov – det er alle statsskove – dette er ikke korrekt. I Odsherred
området er der ikke i år udpeget noget urørt skov, men der er tidligere udpeget enkelte,
mindre skovområder i Odsherred området. De områder, der blev udpeget i 2018 til urørt
skov er ikke beliggende i vores område. CRH beklager fejlen.

Hårdt vand: Vi har det bedste drikkevand i vores område og vi vil gerne bevare det som
det er.
Steen Søndergaard (SS): Der er variation i hårdheden af drikkevandet. Hårdhedsgraden
på 18 er et gennemsnit for OK. Det er relevant at tage det op med det enkelte vandværk.
OK skulle overveje at sænke hårdheden til 10, da det er en miljøbelastning, at vi alle
bruger for mange kemikalier i vore husholdningsmaskiner.
Torben Kann (TK): Presset på Odsherreds Forsyning (OF) skal komme fra politikerne, så
de laver en plan for blødgøring af vort brugsvand.
Oplysning fra salen: Rørvig vandværk er et privat vandværk og er ikke under indflydelse
af OK. Hvis der skal gøres noget, skal vi henvende os direkte til vandværket.
Da vi reelt ikke ved om hårdheden har betydning for smagen af vandet, blev det
besluttet, at FSNR skulle finde konkrete oplysninger angående vandet og at det tages op
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på næste års R-møde, hvor medlemmerne så kan tilkendegive, hvad de vil have FSNR til
at arbejde videre med.
Spørgsmål fra salen: Rørvig Rensningsanlæg har kørt på dispensation, kan de blive ved
med det?
SS: Den generelle udmelding er at rensningsanlægget i Tengslemark ikke bliver til noget,
så det formodes, at alle de andre rensningsanlæg vil køre videre som vanligt. Der er dog
afsat penge til forbedring af disse rensningsanlæg.
Skansehage: Hvad sker der med kloakering i vores område. Rørvig rensningsanlæg må
være under pres for, man må ikke sænke grundvandstanden uden at kloakere.
Rørvig Rensningsanlæg og grenpladsen ligger ved siden af hinanden. Kunne man
forestille sig, at man gjorde noget ved begge problemer samtidig?
TK: Beslutningen, som Miljø og Klimaudvalget (MOK) skulle tage nu, var om hvorvidt
grenpladsen skulle renoveres midlertidigt, så den hurtigt kunne genåbnes eller lukkes. En
blivende renovering eller flytning vil senere blive besluttet.
Flyvesandsvænget: Gry Jensen fra OK´s vandteam siger at Grenpladsen åbner igen i
juni. Det var ikke i orden at lukke den, når man i årevis har vidst, at det ville gå galt
derude.
CRH: Vi skal gå videre med at insistere på, at vi ønsker en grenplads i nærområdet.
TK: Da SOL er nedlagt, har vi ikke længere informationer om hvilke overvejelser, man
gør sig i OK og MOK. Etablering af en ny grenplads kan først påbegyndes, når det er
med på OK´s anlægsbudget, så det bliver tidligst i 2020, at arbejdet kan påbegyndes.
Generel diskussion: Det er et problem, at folk ikke kan komme af med deres grene. De
bliver lagt i skel, som så udgør en stor brandfare. Man skal klage til
Brandmyndighederne, hvis man føler sig utryg ved en potentiel brandfare.
Trafik:
Borgmesterlyngen: Området omkring Sparkøbmanden og Lyngkroen er voldsomt
trafikeret. Flere ønsker efterhånden slet ikke at komme i området. Det skal simpelthen
reguleres nu. FSNR burde bruge penge på en trafikanalyse i området.
CRH: Vi har kæmpet for at få området reguleret i mange, mange år. Hvis vi financierer en
privat analyse, vil OK formentlig ikke bruge den. Området er en del af den regulering,
FSNR har anmodet om i vor henvendelse til Trafikteamet.
Skovbo: Der er ikke noget mærkeligt i, at OK har nedlagt SOL. Det er indlysende, at SOL
var for dygtige og så er det lettere at nedlægge det. Det skal vi ikke finde os i.
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Renovation:
Platanvejens Vejlaug: Der skal nu igen laves om på indsamling af affald. Skraldebøtter
med en flerkammer funktion kræver store skraldevogne, som ødelægger vore veje. Man
kunne jo selv sortere og køre det på lossepladsen.
Skærby Strand: Det er et problem at skulle cykle rundt med sit affald, hvis man ikke har
bil.
BR, Grf 1965: Vi fik på et tidspunkt en henvendelse fra OK angående muligheden for at
lave samlestationer i nærområdet. Det har vi så ikke hørt mere til.
Platanvejen Vejlaug: Det er simpelthen en beslutning, der er taget hen over hovedet på
os. Nu havde vi ellers fået små skraldevogne i vort område.
Skærby Strand: Kunne man forestille sig, at man kunne få hyppigere afhentning evt. mod
betaling af store ting?
Borgmesterlyngen: Vi må se om, vi kan hjælpe hinanden lidt i stedet for hele tiden at
kræve mere af Kommunen. Se jer om og tal med jeres naboer om problemerne.
Bemærkning: Man kunne måske sætte containere op til glas og batterier ved de store
supermarkeder.
Formandens beretning blev godkendt og er i sin helhed indføjet efter referatet.
4. Regnskabet forelægges til godkendelse og decharge, se vedhæftede regnskab.
SB fremlagde regnskabet. Vores regnskab er væsentligt forbedret og bestyrelsen
foreslår derfor kontingentet nedsat til 10 kr. pr. medlem til næste januar.

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

6. Fastsættelse af kontingent for næste år
Forretningsudvalget foreslår et ændret kontingent på 10 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 formand Charlotte Riegels-Hjorth (CRH).
På valg for to år er næstformand Torben Kann (TK):
På valg for to år er FU-medlem Steen Søndergaard (SS).
CRH, TK og SS blev valgt med akklamation
Suppleanter:
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Anders Andersen, Cottageparken og Dorthe Hansen, Apotekervangen blev valgt for et
år med akklamation.
Revision:
Steen Endersen og Lars Gudbergsen blev genvalgt for et år med akklamation.
8. Eventuelt:
Dorthe Hansen, Apotekervangen: Vores Forening har modtaget en opsigelse af
ordningen med opkrævning af vejbidrag fra OK. I forbindelse med adgangen til vores
område er der 30 parceller, som ikke er medlem af vores grundejerforening. Hvordan
skal vi håndtere det? OK siger, at det må vi selv finde ud af og hvorfor de har opsagt
aftalen, det ved vi ikke.
TK har været i kontakt med OK´s vejingeniør, som ikke mente, at det er en opgave for
OK at hjælpe med opkrævning af vedligeholdelsesomkostninger for private fællesveje.
Vi må arbejde videre med det og få kontakt til OK. Der bliver masser af gratister, da
det jo reelt ikke er muligt at anlægge civile retssager mod dem, der ikke er medlem af
f.eks. en grundejerforening, på trods af den dom, der er faldet ved Retten i Holbæk
den 7. april 2017, angående pligt til at betale til vedligehold af fællesveje.
SB: Da SOL er nedlagt, må det gamle koordinationsudvalg finde et nyt forum til
kommunikation med OK.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.
Efter Repræsentantskabsmødet konstituerede Forretningsudvalget sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
FU medlem:

Charlotte Riegels Hjorth (CRH)
Torben Kann (TK)
Steen Bakhøj (SB)
Birthe Riddersholm (BR)
Steen Søndergaard (SS)

BERETNING FOR FSNR`S REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 26. MAJ 2018
Formanden Charlotte Riegels-Hjorth (CRH)
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 (TK) vil fortælle om
udviklingen i Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af Fritidshusejere i
Odsherred, i daglig tale KSO, og Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, kaldet
SOL- udvalget. TK vil også orientere om den nylig afsluttede landligger undersøgelse,
der handler om vores, altså os sommerhusejeres adfærd i Odsherred kommune.
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Steen Bakhøj (SB) vil tage sig af afvandingsprojektet ved Hov Vig og grøfteoprensning
eller mangel på samme med deraf følgende oversvømmelser på grundene.
Steen Søndergård (SS) vil fortælle om Odsherred Forsyning (OF).
Birthe Riddersholm (BR) tager referat og er vores gode sekretær, der binder enderne
sammen. Derudover sidder BR i Rørvig Foreningsråd. Jeg selv sidder i Skovbrugerrådet,
og så vil jeg fortælle om FSNR`s forslag til Trafikteam OK, om hastighedsbegrænsning
på Rørvigvej – et punkt I medlemmer ønskede vi skulle tage op ved sidste års
repræsentantskabsmøde.
I 2017 har vi ikke haft nogle nye SOL-projekter, men vi har fået en aftale med Rørvig
Camping, Skærbyvej 2, Nykøbing Sj. om, at de administrerer udlån af Beach Volley Ball
sættene. Vi håber derved, at flere kan få glæde af dem, både campister, badegæster og
sommerhusejere.
Odsherred Kommunes affaldsteam får desværre mange indberetninger fra
skraldemændene, fordi sommerhusenes skraldespande fyldes med storskrald,
haveaffald og alle mulige andre ting, der bestemt ikke hører hjemme i dagrenovationen.
Læs i Den lille Grønne 2018 afsnittet om affald i dit sommerhus, og tag det op på jeres
årlige generalforsamling. OK´s byråd har igen i år godkendt en ugentlig tømning af
affaldsbeholdere i de tre sommermåneder juni- juli – august og vil samtidig indføre
affaldssortering i sommerhusområderne fra oktober / november. Hvor nye affaldsbeholdere med skillerum vil blive opsat, der vil komme meget mere information, når tiden
nærmer sig. OK ønsker at øge genanvendelsesprocenten som i dag er på 43%, til mindst
50% i 2020. vi må påregne en større udgift til renovationen i 2019.
Sidste år nævnte jeg, at Blå Flag ordningen vil ophøre og en ny ordning blive indført fra
badesæsonen 2018. Der kommer en ny visuel og grafisk identitet ved de seks
badestrande, der før havde Friluftsrådets Blå Flag. Der vil selvfølgelig fortsat blive
foretaget analyser af badevandskvaliteten. Det bliver muligt at hente oplysninger om
strandene, badevandskvaliteten og andre ting på en ny app. Der er etableret to
strandstationer ved Nordstrand og Gudmindrup Strand, en tredje er på vej ved
Korevlerne, ligesom der er planer om flere ”molokker ”, det vil sige nedgravede
affaldscontainere i lighed med dem, der blev etableret ved Gudmindrup Strand i 2017.
Ved Sandobberne er man i gang med at etablere en 160 m lang badebro ved campingpladsen i Nekselø bugten, den gamle var slidt op. OK har lavet en ny cykelsti, der går fra
Nykøbing til Egebjerg. Den må I ud og prøve. Geopark Odsherred er blevet en succes og
der bliver arbejdet hårdt for at markedsføre projektet. Geoparken er også med i Unesco
Global Geopark, meget fint. Der er Geopark festival den 2. til 5. august.
Besøgsmarkerne ved Lammefjorden er åbnet og der sker mange ting.
Sammen med vores Nytårsbrev medsendte vi: FSNR`s ansøgning om hastighedsregulering på Rørvigvej. Vi ansøgte om, at der bliver overhalingsforbud fra
lysreguleringen Skærbyvej / Rørvigvej og hen til Lyngkroen. På denne strækning er der
13 sideveje med farlige trafiksituationer til følge og ofte for høj hastighed. En
hastighedsbegrænsning til 50 km ved skiltning (evt. ved opsætning af klapskilte) i
sommerperioden på Rørvigvej fra lyskrydset ved DCU Camping Rørvig Strand, forbi
Lyngkroen til og med Antikcafeen. At der bliver en hastighedsbegrænsning på 60 km ved
skiltning på Rørvigvej fra Antikcafeen til bygrænsen i Rørvig - på hele strækningen i
sommerperioden. Yderligere ansøgte vi om opsætning af ”stærekasser”, som er
automatiske fotofartmålere med et advarselsskilt om, at stærekassen står længere
fremme. Dette vil helt afgjort få bilisterne til at nedsætte hastigheden. Som begrundelse
for alt dette henviste vi til at OK i foråret 2017 har vedtaget en ny trafikplan, hvor der bl.a.
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står: ” I sommerhalvåret er der yderligere et behov for at kunne afvikle store
trafikmængder til og fra sommerhusområderne og turistmålene i kommunen på en tryg
og sikker måde.” Dette i erkendelse af at trafikken er meget forskellig hen over året.
Vores henvendelse skulle have været behandlet på et særligt temamøde om
trafiksikkerhed d. 19. april og dernæst på et møde på et møde i Miljø- og klimaudvalget
den 15. maj. Da der er tale om færdselsreguleringer, som også skal skiltes i henhold til
færdselsloven, kræver det samtykke fra politiet. Vores forslag er videresendt til Midt- og
Vestsjællands Politi – under vejsager. Men trafikteam skrev den 24. maj til mig, at
grundet udskiftning af sagsbehandlere og leder, har ansøgningen ikke været behandlet.
Der er heller ikke nogen tilkendegivelse af, hvilke projekter eller temaer de skal arbejde
videre med. Opgaven er at lave en ny sag til Miljø og Klimaudvalget. Den forventes ikke
at være klar før efter sommerferien. Det er meget beklageligt.
I Brugerrådet, Naturstyrelsen Vestsjælland har der været fokus på plejeplaner på
Naturstyrelsens arealer, såsom bekæmpelse af invasive arter som Hybenrose, gyvel,
bjørneklo, japansk pileurt, canadisk gyldenris, rynket rose – bl.a. kan I se noget af
resultatet af deres arbejde på Korshage. Har I nogle af disse arter på jeres grund, så skal
I udrydde dem. Hovedtemaet for 2018 er urørt skov og biodiversitet. Sidstnævnte tager
særlig hensyn til en speciel flora. Urørt skov betyder kort sagt, at der ikke må være
nogen skovdrift, væltet træ skal blive liggende i skovbunden, ingen kørsel med maskiner,
alt drift skal stoppes, eksisterende grøfter skal ikke længere oprenses, områder skal
forsumpe. Der er lige den hage ved det, at statsskov er offentlig skov, og folk skal kunne
færdes der og tilmed sikkert, uden at få rådne grene eller træer i hovedet. Der er også
det aspekt, at store arealer med urørt skov vil øge udledningen af CO2 i sammenligning
med alm. forstlig drift. Urørt skov er derfor en dårlig ide, hvis man vil begrænse
klimaændringer.
Folketinget har vedtaget en lovændring, der sikrer grundejere flere muligheder for
kystbeskyttelse, ligesom man også lover hurtigere behandlingstider. Opgaven skal
lægges hos kommunerne.
Vi har tidligere talt om skiltning på private fællesveje, der er intet nyt fra kommunen.
Kommunen har opsat fire nye mobilmaster, det har de haft mange problemer med, for
alle vil gerne have bedre dækning, men ingen vil have masterne stående, en ret
frustrerende situation. Sommerhus kloakering er udsat på ubestemt tid, det hører I om
senere, dog kloakeres der ved Vig Lyng.
I Landliggeren kan I gå ind og se, hvornår og hvilke veje der vil få tømt septiktanke i
sommerhusene i 2018, I kan også gå ind på Odsherreds Forsynings (OF) hjemmeside og
se det der. Som sædvanlig vil jeg reklamere for ”den lille Grønne ” udsendt af OK. Læs
den nu, der er så mange praktiske oplysninger, bl.a. om beskæring af træer og buske
langs jeres veje, om kravene til vejbredden for renovationsvognene, beskæring til skel –
læs det og fortæl det til jeres medlemmer.
Ved retten i Holbæk, er det fastslået ved dom d. 7. april 2017 at ikke-medlemmer af en
lokal grundejerforening er pligtige til at betale vejvedligeholdelsesbidrag ud fra en ligelig
fordeling. Når disse ikke-medlemmer bor ved en stikvej til grundejerforeningens fællesvej
og benytter denne.
Der er netop trådt en ny Persondatalov i kraft, og den berører også foreninger. På vores
medlems lister står der KUN navnet på grundejerforeningen samt antal medlemmer. Alt
hvad vedrører navne, adresser, tlf.nr. samt mailadresser, har vores kasserer SB og disse
oplysninger er forsvarligt låst inde. Vi vil naturligvis bestræbe os på at overholde
lovgivningen.
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Vi vil rette en tak til samarbejdet med OK, de er os venlig stemt, og de ved, at vi betaler
til deres eksistens. Dernæst en stor tak til bestyrelsen og det er ikke tom snak når jeg
siger vi har et godt samarbejde, og som formand er jeg heldig at kunne uddelegere en
masse opgaver til jer. Lad os høre hvis der er opgaver, I medlemmer mener, at vi skal gå
ind i.
Grenpladsen i Rørvig. OK har som bekendt lukket grenpladsen i Rørvig den 1. dec.
2017. Kraftige regnskyl har forvandlet pladsen til en ren mudderpøl så både biler og
trailere kørte fast i mudderet og skulle igennem en større rengøringsproces, inden de
igen kunne blive køreklare.
OK har d. 24. april 2018 besluttet at gennemføre en midlertidig reparation for en anslået
udgift på 440.000 kr. med opfyldning af geotekstil og knust beton på de kritiske steder.
Grenpladsen forventes herefter at kunne genåbne i juni 2018. Store lastbiler må der i
mod stadig køre til Audebo grenpladsen, de må ikke læsse af ved Rørvig Grenplads.
Tak for ordet.
Afvanding mod Hov Vig ved Steen Bakhøj (SB), medlem af styregruppen
På et styregruppemøde den 23. februar 2017 på rådhuset i Højby orienterede Gry Annika
Jensen fra Odsherreds Kommune (OK) om de indsigelser, der har været til Høringen,
vedr. ansøgningen om tilladelse til afvanding af 2.361 ejendomme (2.475 matrikler) af
sommerhusområdet ved Hov Vig i oplandet til Landkanalen, som blev udsendt den 29.
november 2016 og hvor eventuelle bemærkninger til projektforslaget skulle være OK
i hænde senest onsdag den 28. december 2016. Der var fremkommet 39 høringssvar,
hvoraf 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
kun de enkelte grundejere.
Gry Annika Jensen oplyste, at man ville udarbejde et nyt og mere detaljeret oplæg, som
bl.a. skulle indeholde en skønnet nytteværdi og omkostningerne i forbindelse med drift og
vedligeholdelse. Dette oplæg skulle udsendes til en ny 4 ugers høring og inden denne
udsendelse ville styregruppen få mulighed for at kommentere oplægget.
Det førnævnte detaljerede oplæg med at sende en revideret partsfordeling i høring, har
OK haft en del hovedbrud med, da det er ganske vanskeligt at udfærdige. OK ville blive
nødt til at lave en flerdimensionel model, da man ikke bare kan se på koterne, om folk
har potentielle vandproblemer. Det afhænger både af (1) husets beliggenhed i forhold til
kote, (2) beliggenhed i forhold til nærmeste vandløb/grøft og (3) grøftens kapacitet.
OK ved derfor ikke rigtig på nuværende tidspunkt, hvordan problemet skal løses og har
desværre heller ikke gjort et ihærdigt forsøg herpå. Da der sker rigtig meget i udviklingen
af oversvømmelsesprogrammerne i disse år, håber OK på at finde en rådgiver, der
måske kan hjælpe med at løse problemet med den reviderede partsfordeling. Problemet
er også, at OK på nuværende tidspunkt for længst har brugt de af kommunalbestyrelsen
bevilgede penge til afvandings-projektet for Hov Vig. Det videre forløb med at sende en
revideret partsfordeling i høring kræver derfor en ny bevilling fra Kommunalbestyrelsen
forud sat, at der kan findes en rådgiver, som kan anvise en farbar løsningsmodel.
Under forudsætning af at dette lykkes kan projektet sendes til Taksationskommissionen
for bedømmelse og afgørelse (Taksationskommissionen består af personer, som er
udpeget af Retten i Holbæk). Det forventes, at Taksationskommissionen har en
behandlingstid på ca. 1 år. Når Taksationskommissionen behandler sagen, er det deres
afgørelse der gælder og projektet bliver derfor ikke sendt i en ny høring. Efter at
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Taksationskommissionen har afsluttet deres arbejde, sendes reguleringstilladelsen efter
vandløbsloven i 4 ugers høring, hvorefter tilladelse kan meddeles med 4 ugers klagefrist.
Tidshorisonten for dette arbejde er anslået til 3 måneder.
Kommunen opretter afvandingslaget samtidig med, at der meddeles tilladelse til
projektet, hvor der udpeges en midlertidig bestyrelse. Den midlertidige bestyrelse
indkalder herefter hurtigst muligt til en generalforsamling, hvor der er valg af bestyrelses
medlemmer til et offentligt pumpelag blandt de af afvandingsprojektet omfattede
grundejere.
Når dette Pumpelag er blevet valgt, kan man gå i gang med at udarbejde projekt og
udbudsmateriale og samtidig indlede en kloakering af Hov Vig området.
Så nu, hvor det stadig har lange udsigter med afvanding og kloakering af Hov Vig
området, vil jeg lige nævne, hvad man i mellemtiden er nødt til at gøre ved
oversvømmede grøfter.
Oversvømmede grøfter
Odsherred kommune (OK) har tilsynspligten i Odsherred kommune med grøfter og
vejunderføringer og skal derfor sørge for at disse vedligeholdes på en sådan måde, at
det vand der kommer til en bredejers grøfteafsnit kan passere og løbe videre i
grøfteforløbet.
Men desværre er praksis, at når vandstanden i grøfterne pludselig skaber
oversvømmelser på de tætliggende grunde, så er det beboerne på disse arealer, der selv
må finde ud af, hvor der er sket en forstoppelse i et grøfteafsnit, en vejunderføring eller i
en samlebrønd på det efterliggende grøfte afsnit.
Først når ”proppen” er fundet, kan de berørte grundejere indberette fundstedet til OK.
Herefter er det OK, der nu skal påtale den dårlige vedligeholdelse overfor ”proppens” ejer
og først efter syn og to påbud, som ikke efterkommes, kan OK lade grøftearbejdet mv.
udføre for grundejerens regning.

Rørvig Foreningsråd (RFR) ved Birthe Riddersholm
Generalforsamlingen 2017 blev indkaldt med henblik på at nedlægge RFR. Der var dog
ikke flertal for at nedlægge RFR, så aftalen blev, at der skulle indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at få valgt nye medlemmer til
bestyrelsen. Der blev valgt en ny bestyrelse, og der har været et møde i januar. Der var
imidlertid ikke aktuelle sager på programmet, men efter afholdelse af
generalforsamlingen den 22. april 2018, er der fremlagt en del emner til diskussion i
RFR. Referatet kan ses på RFR’s hjemmeside.
Torben Kann (TK) om KSO, SOL og landliggerundersøgelsen og OK’s
spildevandsplan.
Som man kunne læse i det seneste nummer af ”Landliggeren” har Byrådet desværre
besluttet foreløbig at stoppe arbejdet i SOL, for i stedet årligt at afholde 3 møder for alle
sommerhusejere i Odsherred, formodentligt i Vig hallen. De to første møder holdes 26.
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maj og 18. august. I KSO ”familien” vil vi koordinere vores indsats på disse møder, ved
forud for møderne at gennemgå dagsordenen, ligesom vi regner med at blive inddraget i
planlægningen af møderne. Ligesom tidligere har OK afsat en pulje på kr. 300.000 til
uddeling i år, og hvortil der kan søges penge til div. projekter. Ansøgningerne behandles
af Økonomiudvalget, som træffer beslutning om hvilke projekter, der skal nyde fremme.
Man må formode, at der på mødet den 26. maj vil blive redegjort for proceduren, ligesom
information nok kan hentes på SOL´s hjemmeside, som der er et link til via vores
hjemmeside www.fsnr.dk eller http://sol.odsherred.dk
Anders Andersen deltager for FSNR.
I februar blev den nye landliggerundersøgelse offentliggjort. Hele rapporten kan læses
via ”Visit Odsherreds” hjemmeside. Her er nogle hovedtal:
Af Odsherreds ca. 24.000 sommerhuse benyttes de 21.000 som egentlige sommerhuse,
med gennemsnitligt 57 overnatninger pr. år af 2,6 personer + 1,2 gæster eller i alt 3,8
personer pr. overnatning. Sommerhusene lægger 1.100 mio.kr. i Odsherred hvert år
fordelt med 377 mio. kr til håndværk/inventar/service og 726 mio. kr. til
dagligvarer/restaurant.
Hvert sommerhus har altså et årligt forbrug i Odsherred på 51.000 kr.
Lægges hertil ejendomsskatter mv. og vandforbrug, bidrager sommerhusejerne med i alt
kr. 1.400 mio. kr. til omsætning i Odsherreds eller ca. 67.000 kr./år/hus.
Tidligere har FSNR i SOL i efteråret 2017 forespurgt om konsekvenserne af den
reviderede spildevandsplan, som Miljøministeriet udsendte primo 2016. OK’s
administration har udarbejdet en redegørelse, som OK’s Miljø og Klimaudvalg
behandlede den 13. marts, og man kan på OK’s hjemmeside (politiker web) læse om,
hvilke praktiske konsekvenser det har for os.
Miljø og Klimaudvalg har på sit møde den 13. marts besluttet, at indføre affaldssortering i
sommerhusområderne. Hvordan det i praksis skal gennemføres f.eks. med flerkammer
affaldsspande og specielle vogne til afhentning, vil senere blive oplyst.
Steen Søndergaard (SS) om Odsherreds Forsyning
I Odsherreds Forsynings kontaktudvalg (OFK) sker der en løbende information om
igangværende og kommende projekter. Kloakering af sommerhusområderne blev
iværksat i Vig Lyng i Odsherred Kommune sidste år. Pga. stram økonomi kan der kun
kloakeres ca. 400 huse om året. Odsherreds Forsyning (OF) har meddelt, at det
planlagte rensningsanlæg ved Tengslemark er udskudt indtil videre. En række
eksisterende mindre rensningsanlæg skal derfor videreføres.
FSNR har påpeget, at muligheden for at etablere små rensningsanlæg på den enkelte
grund eller for nabogrunde bør overvejes. Det er pt. teknisk muligt at lave mindre
rensningsanlæg, som tømmes f.eks. en gang årligt. OF har efter en foreløbig
undersøgelse påpeget, at små rensningsanlæg er velegnede i det åbne land. Endvidere
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skal der være en vis afstand til grundvandet, hvilket ikke er tilfældet i mange
sommerhusområder. OF følger den tekniske udvikling på området.
FSNR har endvidere påpeget, at det kunne være fordelagtigt at blødgøre det relativt
”hårde” brugsvand (hårdhedsgrad 18) og bedt OF om at undersøge mulighederne herfor.
En nedsættelse af hårdhedsgraden vil skåne husholdningsmaskinerne og nedsætte
anvendelsen af vaskemidler. OF har undersøgt sagen og påpeger, at der er tale om
mange (18) vandværker, som i givet fald skulle have installeret rensningsanlæg. Det vil
blive en relativ stor økonomisk byrde, som ville blive pålagt grundejerne. FSNR vil
fastholde, at denne sag drøftes videre i lyset af de åbenlyse fordele ved mindre
belastning af husholdningsmaskiner samt de miljømæssige fordele.
OF har meddelt, at det er vigtigt, at der er adgang for tilsyn med anlæg og tømning af
tanke. Adgangsvejene skal derfor være fremkommelige og buske og træer skal
beskæres om nødvendigt. Endvidere skal de tunge dæksler udskiftet med lettere plastikdæksler. Hvis slamsugerne kører forgæves, kan der fra 2019 påregnes ekstra gebyrer.
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