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Sommeren er forbi nu…. 

Tak for en dejlig sommer. I Rørvig er der altid dejligt uanset vejret, men jeg er sikker på, at de, der holdt 

ferie i juli alligevel kunne have ønsket sig noget af det skønne vejr, som først kom i august.  

Men Rørvig var velbesøgt i sommeren, og især i havnen mærkede man, at der var mange mennesker. Nu er 

her mere fredeligt, og der er stadig mulighed for at have gode oplevelser her i eftersommeren eller i det 

tidlige efterår. Det er jo nu fugletrækkene kommer og hviler på Korshage, Skansehage eller i Hov Vig. Og 

det varer ikke længe før træernes nye farver betager os. 

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt efterår, og håber I får mulighed for at nyde det også. 

Generalforsamlingen 

Vi har holdt generalforsamling i juli, og I har alle fået referat.  Jeg vil gerne takke alle jer, der mødte op for 

jeres deltagelse. Det var dejligt at se så mange. Det var oven i købet en meget varm dag og mødet kom til at 



vare længere end beregnet. Det skal vi blive bedre til at styre næste år, så lad jer ikke afskrække, men kom 

glad igen. Dialogen med medlemmerne er afgørende for den måde bestyrelsen arbejder på. 

På mødet præsenterede vi den nye hjemmeside www.kongelunden.be og vi har også benyttet den til 

udsendelse af referat. Det gik dog ikke helt så let, som vi havde håbet, men lykkedes efter nogle forsøg. Vi 

måtte også sende flere referater ud med post end planlagt, fordi en del emailadresser ikke var korrekte. 

Derfor er det vigtigt, at I giver kassereren besked, når I skifter emailadresse. 

Referatet ligger nu i arkiver på hjemmesiden sammen med formandens beretning og de nye vedtægter. 

Veje, grenordning, grøfter 

Vi har fået lavet støvbinding i slutningen af juni. Der var der god brug for det, og det hjalp mærkbart. Siden 

har det ikke været nødvendigt. 

Der bliver hentet grene som aftalt. Den sidste afhentning i år er i uge 43, ugen efter efterårsferien.  

 I kan lægge grene ud fra den 21.9.2015. Herefter skal grøftekanterne slås og grøfterne skal være fri for 

overhængende grene og lignende, så oprensningen af grøfterne kan foretages sidst på året. 

Tidligt på sommeren fik vi repareret de opståede huller i grusvejen og også hullerne i asfalten ved 

Birkebovej. 

Kommunen har sørget for tømning af septiktanke, som de gør hvert tredje år. Arbejdet foregik i ugerne 35 -

37. 

 Skilte 

På generalforsamlingen blev der rejst et spørgsmål om et specifikt skilt om gennemkørsel forbudt for enden 

af Granbovej. Skiltet har været der tidligere, men er blevet nedtaget efter at være blevet væltet eller slået 

skævt af lastbiler. Et medlem ønskede skiltet sat op igen.  

Bestyrelsen har tidligere beskrevet kontakt til politi og kommune om skiltning og senest i beretningen 

redegjort for en beslutning om ikke at bruge penge på skilte, som kommunen finder ulovlige, og som vi 

måske kort efter vil blive pålagt at tage ned igen. 

Men hvis skiltet eksisterede, var bestyrelsen indstillet på at sætte det op igen ved Granbovejs indkørsel i 

lighed med skiltene ved Birkebovej og Kongelundsvej. Her hænger ”Gennemkørsel forbudt” skilte, som ikke 

er lovlige. Dem vil vi lade hænge indtil et evt. påbud om at fjerne dem.   

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at skiltet var kørt væk med Storskraldsordningen. Derfor gøres det 

ikke mere ved sagen. 

(Politiet skal godkende hastighedsbegrænsningsskilte og andre skilte, som har med lovgivning at gøre. 

Kommunen skal godkende alle andre skilte og har for tiden fokus på de, efter deres mening, alt for mange 

og også ulovlige skilte, som er sat op ved private fællesveje. På strækningen fra Lyngkroen til Rørvig er der, 

efter deres observation, ulovlige skilte på 16 ud af 20 veje. Om de vil gøre mere ud af det, og evt. hvornår 

vides ikke på nuværende tidspunkt.) 

http://www.kongelunden.be/


Møde i SOL 

Odsherred kommune har et Sommerhusråd for Odsherreds Landliggere (SOL). Det er et råd, der består af 

både politikere og sommerhusejere. Det er nedsat af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller 

udførelse af forberedende og rådgivende funktioner for byrådet.  

Sol holdt årsmøde den 8.august, hvor en til to bestyrelsesmedlemmer for grundejerforeninger i Odsherred 

var inviterede. Formanden og kasseren fra Kongelunden deltog. 

På mødet blev orienteret om en projekt-og udviklingspulje, ulovlig skiltning, fjernelse af tang på udvalgte 

steder, planer om cykelstier og flytning af Odsherred Teater til den tidligere Irmabygning i gågaden i 

Nykøbing Sj. 

På mødet blev kloakering også drøftet. Der er ingen ændrede planer p.t. 

Der blev også orienteret om kystbeskyttelse, klimatilpasning, strategisk energiplan og kommunens 

planstrategi. 

Tilgængelighed til strand og natur og affaldsstrategi i sommerhusområdet blev også vendt. 

Telia og Fibia var inviteret til at fortælle om bredbåndsmuligheder i sommerhusområderne. 

Referatet fra mødet kan findes på: www.sol.odsherred.dk 

 

Venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne  

Benedicte Helvad 

 

 

http://www.sol.odsherred.dk/

