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Sommer på vej 

Sommerhus sæsonen er så småt i gang. Den starter tidligere og tidligere overalt i sommerlandet. Det 

fortæller alle statistikker, og det er også, hvad vi ser hos os. Det hænger bl.a. sammen med, at mange har 

fået indrettet deres huse, så de er lettere både at varme op og at holde varme, også i de kolde måneder. 

Og når vi så til overflod får sådan en påske, som vi gjorde i år! Det var jo forrygende, og der var bestemt 

også mange, der havde lagt deres påskeferie i Rørvig. 



Men det er jo ligesom om, der er byttet rundt på april og maj vejr i år. Jeg tror, vi kan komme til at sige, at 

vi har haft den vådeste marts, den varmeste april og den koldeste maj. Intet er sikkert med vejret mere. 

Men vejret har ikke bragt ødelæggelser med sig i Kongelunden i vinter. 

Mobil og bredbåndnettet 

Der har været travlhed på vore veje i vinterens løb for etableringen af fibernet. 

Det har været gennemført uden de store problemer, men der er dog et par småting, som vi er i dialog med 

Fibia om. 

Veje og grøfter 

Vejene er ikke for kønne lige nu, men vi har bestilt reparation af div. huller og andet, som vi pr. tradition får 

gjort hvert forår. 

Et medlem er kommet med gode råd til den blanding, som vejenes huller bliver repareret med. 

Vi er altid glade for råd og ideer og ikke mindst for den interesse og det medansvar, som dette viser. 

Men da vi undersøgte muligheder og konsekvenser for dette råd hos vejkyndige folk, blev vi frarådet den 

løsning.  Derfor valgte vi ikke at følge rådet. Vi uddyber gerne til generalforsamlingen. 

På grund af den meget varme og tørhed i april var vejene også meget støvede , og her havde vi ikke nået at 

få bestilt støvbinding. Det er bestilt nu, men skal jo ikke på, hvis der er meget regn.  

Det er ikke altid lige let at ramme det rigtige tidspunkt.  Og entreprenøren har som regel en vis ventetid, før 

han når til vores bestilling. 

De mange store lastbiler, som kører på vores veje med levering eller opgaver hos de enkelte grundejere er 

naturligvis et problem på de små veje, som vi har, og grøfterne gør det ikke mindre sårbart. 

Det er naturligt og påkrævet, at man lægger jernplader ud ved sin egen grøft , når der er byggeri eller andet 

i gang, som kan skade grøften. Og hver grundejer er forpligtet til at holde sin egen grøft. Men vi er i 

bestyrelsen opmærksom på, at de hjørner, som vi har på vores veje er særligt udsatte, og vi vil gerne lægge 

op til en drøftelse af, hvad vi evt. kan gøre for at afhjælpe dette. 

Måske er det et tema, vi vender ved generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen 2019 

Generalforsamlingen holdes i år søndag den 7. juli 2019 kl. 10.00 til ca. 12.15.  Indkaldelsen sendes senest 8 

dage før, men nu kender I datoen. Generalforsamlingen holdes altid den første søndag i Juli. 

Stedet bliver RørvigCenteret. 

Vi har inviteret en medarbejder fra Bo Trygt til at fortælle os om hvordan man bedst kan sikre sig mod 

indbrud. Han kommer kl. 11.30 og holder et oplæg inkl. spørgsmål på ca. 45 minutter.  



Odsherred kommune 

Odsherred kommune gør meget ud af at informere, ikke alene deres skatteborgere, men også deres 

sommerhusbeboere. 

Lørdag den 4.5 afholdt kommunen et informationsmøde for alle sommerhusejere i Odsherred. I er alle 

blevet inviteret på den ene eller den anden måde. 

På mødet blev der leveret meget god information bl.a. om trafik og fartdæmpende foranstaltninger, om 

kloakering og om affaldssortering, om skiltning og vejanlæg og om nye tiltag fra Visit Odsherred og 

Geopark. 

Der vil komme referat på kommunens hjemmeside, og det er også her man kan følge med i den løbende 

udvikling. 

Jeg vil her blot nævne at Odsherred kommune, i lighed med alle andre kommuner, skal affaldssortere.  

Det bliver sat i værk fra oktober/november, og betyder, at vi alle skal have nye spande, som indeholder to 

rum. 

Der vil blive sendt information ud i juni /juli. 

På mødet blev det også annonceret at flg. workshops vil blive nedsat: 

Hvordan organiserer vi vedligeholdelsen af private fællesveje? Dagsordenen og dato (primo august) for 
denne workshop finder du i det kommende nyhedsbrev.  (Hvis der er stor efterspørgsel eller 
interesserede som er forhindret i at deltage, vil vi gentage workshoppen)   

-      Hvordan kan vi arbejde med lokalplaner i sommerhusområderne? 

-      Hvordan sikrer vi naturværdierne i sommerhusområderne?  (Dato for denne workshop bliver meldt 
ud lige efter det næste store sommerhusmøde 24.august).  

 

Hvis man er interesseret i at høre om disse møder og workshops, eller at deltage, kan man tilmelde sig på 

denne adresse: 

http://www.odsherred.dk/tilmeld-dig-sommerhusnyt 

Jeg vil anbefale, at I sætter kryds i kalenderen ved 24.8, hvor det næste møde med kommunen er 

berammet. 

Fællesforeninger 

FSNR ,Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing –Rørvig 

Der afholdes møde i FSNR . Benedicte deltager. 

Ud fra dagsordenen at vurdere er der næppe de store overraskelser på dagsordenen. 

http://www.odsherred.dk/tilmeld-dig-sommerhusnyt


FL Fritidshusejernes Landsforening 

Der har været afholdt generalforsamling i marts måned. Her var det tydeligt, at FL er kommet til at fungere 

igen efter den turbulens der har været. Der var tre rigtig gode oplæg under mødet. De omhandlede 

oversvømmelse, affaldshåndtering og indbrudsforebyggelse. På mødet  blev et tilbud om hjemmesider til 

grundejerforeninger præsenteret. 

FL’s nyhedsbreve kommer løbende, og der er nu ansat en journalist til at behandle nyheder m.m. 

Men hold øje med det og kig med på www.mitsommerhus.dk 

 

Mange hilsner og på glædeligt gensyn den 7.juli. 

 På bestyrelsens vegne 

Benedicte Helvad, formand 

http://www.mitsommerhus.dk/

