
 
 

 
 

 

Invitation til årsmøde i SOL 
- Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 
 

Kære fritids- og sommerhusejere 

 

Sæt kryds i kalenderen den 20. august 2016 kl. 9.30 – 12, hvor vi afholder det årsmøde for 

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.  

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

 

Tilmelding skal ske til Jacob Hvid Nielsen – jahni@odsherred.dk senest den 12. august 2016. 

 

Programmet for årsmødet: 

 

9.30: Velkomst v. borgmester Thomas Adelskov 

Kort introduktion til byrådets overordnede planer for kommunens udvikling med særligt fokus på 

sommerhusejerne og inddragelsen af disse. 

 

9.50: Geopark Odsherred  

En status på Geopark Odsherreds projekter, og hvad fremtiden byder på.  

 

10.10: Trafikplan og private fællesveje v. centerchef Kirsten Gyalokay 

Overordnet gennemgang af arbejdet med den kommende trafikplan og kort introduktion til reg-

ler om at vedligeholde de private fællesveje. 

 

10.30: Pause 

 

10.45: SOLs medlemmer fremlægger en række emner/sager/afgørelser. Emnerne omfatter: 

 

- SOLs arbejde, udviklingspulje og inddragelse af sommerhusejere 

Præsentation af SOLs arbejdsform og fokuspunkter. SOL afholder 3-4 årlige møder, hvor sager 

som har interesse for sommerhusejere bliver behandlet. Sagerne kan omhandle stort og småt. 

SOL uddeler derudover årligt midler fra projekt- og udviklingspuljen. 

 

- Renovation i sommerhusområderne  

Miljø- og Klimaudvalget har besluttet, at sætte gang i et forsøg med at indsamle de ”tørre” 

genanvendelige materialer via genbrugsøer i udvalgte sommerhusområder. 

 

- Havvindmøller i Sejerø-bugten  

Staten har haft planer om at etablere kystnære havvindmølleparker bl.a. i Sejerøbugten. For-

slaget om en havvindmøllepark i Sejerøbugten er droppet. Dette skyldes, at miljøundersøgelser 

ikke kunne udelukke, at sortænderne i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde kunne lide 
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stor skade. Derudover var der stor modstand mod projektet fra bl.a. sommerhusgrundejerfor-

eninger i Odsherred. 

 

 

- Kloakering i sommerhusområderne 

Efter en pause på 3 år har byrådet i Odsherred vedtaget, at sommerhuskloakeringen genopta-

ges. Kloakeringen foregår i etaper af ca. 800 sommerhuse, og skal sikre rent vand i vandløb og 

ved badestrande. 

 

- Centrale brevkasseanlæg  

PostNord Danmark udsendte i foråret en skrivelse til kommunens sommerhusgrundejerforenin-

ger. Skrivelsen informerede om en lovændring, som betød at der skal etableres fælles postkas-

seanlæg i specifikke grundejerforeninger. SOL har efterfølgende været i tæt dialog med den 

lokale postmester om konsekvenserne af lovændringen.  

 

- Særlige indsatser som kommunen udarbejder 

En kort status på indsatser, som Odsherred Kommune er i gang med at realisere. Blandt andet 

Gudmindrup Strand og Odden Havn. 

  

- Kystsikringsprojekter  

Kort status på arbejdet med kystsikringsprojekter. 

 

Der vil være mulighed for at stille enkelte spørgsmål til de forskellige indlæg. 

 

11.45: Mulighed for spørgsmål til øvrige emner fra salen. 

 

12.00: Afrunding og tak for i dag.   

 

Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere består af: 

Politisk udpegede Repræsentanter for fritids- og sommerhus-

ejere 

Jesper Koch (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 


