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Godt Nytår 

FSNR ønsker alle vores medlemsforeninger Godt Nytår 

Vedhæftet denne mail finder du oplysninger om indbetaling af 

kontingent for 2023 

Repræsentantskabsmødet for 2023 afholdes den 3. juni. Tid 

og sted angives nærmere senere. 

 

FSNR har haft udskiftninger på flere poster i 2022.  Charlotte Riegels-Hjorth valgte 

at stoppe efter 7 år på Formandsposten og Steen Søndergaard stoppede som FU 

medlem, med særligt ansvar for Odsherred Forsyning. Vi siger tak for mange års 

tro tjeneste. Vi vil også gerne byde nye Foreninger velkomne i FSNR. Nedsættelsen 

af kontingentet til 5 kr./medlem, har måske været med til at flere har meldt sig 

ind. 



Side 2 

Birthe Riddersholm har indtaget Formandsposten, Henrik Bøgvad har taget 

Næstformandsposten og Peter Beyer har taget posten som Sekretær. Dorthe tager 

sig af ”den vilde natur” og Steen Bakhøj varetager kassererposten som altid. De to 

suppleanter, Svend og Henrik, bliver inviteret til alle møder.  

Klik her for at få ansigter på navnene. 

Birthe, Steen og Dorthe har været i FSNR i mange år, men Peter og Henrik er nye. 

Vi brugte derfor noget tid på at lære hinanden at kende ved det første møde og på 

at diskutere, hvad vi fremadrettet vil med FSNR.  Hele FU (forretningsudvalget) var 

enige om, at vi vil søge konstruktivt samarbejde med alle relevante instanser i 

Odsherred. Det drejer sig om Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og med de 

andre to paraplyorganisationer i Odsherred, nemlig Dragsholm og Trundholm.  

Vi kontaktede meget hurtigt Odsherred Kommune (OK) og fik et møde i stand hvor 

vi fortalte dem, at vi fremadrettet meget gerne ville samarbejde om de ting, der 

er relevante for Fritidshusejerne. I store træk handler det om infrastrukturen med 

veje, vand og affaldssortering og -afhentning. OK var meget positive og den 19 

december var vi igen til møde med OK. Der er i skrivende stund ikke kommet et 

referat ud fra mødet, men det hele var meget positivt. 

Peter Beyer, som er primus motor i Grøftenetværkene, vil gerne hjælpe de to 

øvrige organisationer (Dragsholm og Trundholm) med at kortlægge deres Grøfter. 

Det kræver hjælp fra OK, og ved mødet den 19. december lovede OK at 

samarbejde, så der kan komme styr på det.  

Da OK opsagde vedligeholdelsesaftalerne på private fællesveje med en hel del 

grundejerforeninger, var der planlagt flere workshops, der skulle hjælpe folk i 

gang med at overtage vedligeholdelsen af deres egne veje. Så kom coronaen og der 

er ikke sket noget siden. Vejene er efterhånden i meget dårlig stand, så det er 

meget relevant at komme i gang med oprettelse af vejlaug eller 

grundejerforeninger. FSNR har tilbudt OK, at vi kan videregive vores erfaringer på 

området til vores medlemmer. 

I år bliver den nye sorteringsordning for affald rullet ud. Mange er allerede trætte 

ved tanken om 4 store grønne skraldebøtter i forhaven. Det vil bestemt ikke pynte. 

FSNR vil gerne hjælpe det på vej og planlægger en diskussion på 

Repræsentantskabsmødet til sommer, om hvordan vi får det til at virke for os 

Fritids husejere.   

Birthe Riddersholm deltog i et møde med Odsherred Forsyning, som var meget 

informativt. OF fortalte om den nye tømningsordning, som nu skal ske en gang om 

året, for at sikre kvaliteten af vores drikkevand. Ligeledes fik vi en opdatering på 

https://fsnr.dk/Forretningsudvalg.php


Side 3 

kloakeringen ved Hov Vig. Det er planen at 400 huse skal kloakeres i 2025. Der 

ligger et fuldt referat fra mødet på vores hjemmeside. 

Vi har brugt en del tid på at formidle information om den planlagte 

havvindmøllepark ud for Klint. FSNR har ikke tilkendegivet en politisk holdning, da 

der er meninger blandt vores foreninger i mange retninger. FSNR har tilkendegivet, 

at vi støtter op om, at det skal foregå efter de lovgivningsmæssige retningslinjer. 

FSNR har i mange år haft en person med i Skovbrugerrådet. Det er slut nu, da de to 

Råd for Sjælland er blevet lagt sammen til et. Brugerrådet har tilbudt at komme til 

Repræsentantskabsmødet, hvis der er ting specielt for vores område.  

KSO (koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred). Der har ikke i flere 

år været et fasttømret samarbejde mellem de 3 paraplyorganisationer i Odsherred. 

Det er et stort ønske for FSNR at få etableret samarbejdet igen. Birthe 

Riddersholm har holdt møde med Repræsentanter fra de to andre organisationer. 

Vi er enige om at etablere et mere fast samarbejde.  

I Grønt Råd er FSNR repræsenteret ved Helene Regnell. Helene sidder i §17 stk. 4 

udvalget. Der er etableret 3 arbejdsgrupper: Energi, Det bæredygtige liv og Lokale 

Fødevarer. Helene sidder i de første to. Arbejdsgrupperne skal komme med 

initiativer der konkretiserer OK’s klimaplan. Byrådet har sat 3 Mill. Kr. af til det.  

Året 2022 er gået. Vi ser frem mod 2023, som vi håber, vil blive kendetegnet af: 

• Mere vild natur præget af biodiversitet 

• En effektiv klimatilpasning 

• Samarbejde mellem FSNR og OK om etablering af en velfungerende 

infrastruktur i sommerhusområderne 

• Et styrket samarbejde mellem vores grundejerforeninger 

• FSNR som et effektivt bindeled mellem OK og Grundejerforeningerne 

• Sikre at OK leverer en effektiv inddragelse af Landliggerne når der tages 

beslutninger om den fælles infrastruktur 

• FSNR vil arbejde for et tættere samarbejde mellem de tre 

paraplyorganisationer i Odsherred (Nykøbing Rørvig, Trundholm og 

Dragsholm) 

Vi håber på en fortsat god dialog med Grundejerforeningerne, om hvordan vi kan 

styrke samarbejdet med henblik på at skabe løsninger, der vil gavne os alle.  

Godt Nytår. 


