
Generalforsamling 
10. august 2018

Udsigt fra Skansehage ind mod Rørvig



Generalforsamling 

Pause med salg af øl/vand og bøger
og evt. tegning af medlemsskab

Foredrag af Nynne Bjerre Christensen:
”De forsvundne Polarforskere”



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år
4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af

medlemskontingent for det kommende regnskabsår
5. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og

bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant
8. Eventuelt



Beretningens opbygning:

Lodsoldermandsgården 
1. Byudvalget 
2. Mølleudvalget 
3. Landudvalget
4. Formidlingsudvalget 
5. Aktivitetsudvalget



Lodsoldermandsgården
Kulturstyrelsen: besøg august 2017  Fredningsrapport maj 2018:

Bygningsbeskrivelse – Bygningshistorie - Miljømæssig værdi -Kulturhistorisk værdi
Arkitektonisk værdi - Bærende fredningsværdier – Anbefalinger: 

- Vestlængens kvist mod gården ændres til en udformning, 
der harmonerer med bygningens alder, traditionelle udtryk og materialeholdning

-Det sortopstolpede bindingsværk ude og inde kalkes over stok og sten, 
da dette er den historiske korrekte fremtoning for egnens bindingsværk.

Der er ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder på ejendommen.
Kommer der senere en ny anvisning om lovliggørelse?

Vi genoptager kun sagen om erhvervelse hvis der opstår nye forhold der taler herfor



Byudvalget - Dialog
Maj 2017: 

Besøg af teknisk forvaltning 
fra Odsherred Kommune 

November 2017: 
møde m forvaltningen

Diskussionsemner:
-RVBL orienteres om sager i hele Rørvig 

By, ikke kun den gamle bydel
-Jævnlige byvandringer m forvaltningen
-Ikke oprettet sag på altandør i Strædet
-Kommunen undersøger ejerforhold for

Brønden og sprøjtehuset



Byudvalget – Søndervangsvej 14

Vi er meget tilfredse med at Miljøudvalget i september 2017 afslog at gå videre med 
lokalplan-forslag fra ”Dansk Forening for Transcendental Meditation” i Kjellerup.

Et senere privat projekt med 70 seniorhuse i sort træ som skulle forsælges før byggestart 
er indtil videre opgivet, fordi boreprøver viste behov for markant og kostbar fundering.



Byudvalget – Kajakklubhus færdigt
Det i juni 2016 af Miljø- & Klimaudvalget godkendte projekt for 

Rørvig Kajakklub øst for sejlklubben er nu færdigt, 
men med begrænset aktivitet her i sommer

Grillhuset er flyttet til parkeringspladsen



Mølleudvalget
Dialog med Kulturstyrelsen det forgangne år

Styrelsen prioriterer nu bevarelse af bygningen 
fremfor tidligere møllens funktionsduelighed

Indhentning af tilbud på restaurering
(Mølledag omtales senere) 



Kystsikring af Kattegatkysten nedskaleret
- Juni 2015 Byrådsbeslutning efter lodsejerhenvendelse: fremme vedligehold/opgradering –

3 modeller som involverer 130 (Korshage) - 90 (Dybesø/Flyndersø) - 34 lodsejere (Dybesø)
- Høring sommeren 2015: 130 lodsejerne uenige, Styregruppen internt uenige om betaling
- Juni 2016 Klima/miljøudvalget beslutter mindre projekt vedr. bølgebrydere/Dybesøtangen
- Høringer & borgermøde efterår 2016: Ikke tilslutning til udbedring af Dybesøtangen
- April 2017 nyt 3. forslag for 9 lodsejere om udbedring af bølgebrydere og ralfodring
- Høring i maj 2017: et flertal af disse 9 lodsejere er imod, især ralfodring ud for Flyndersø
- Miljø og klimaudvalg juni 2017: Lodsejerne må komme med deres forslag inden ult 2017
- Maj 2018: 8 lodsejere anmoder om at kommunens projekt opgives, og at Niras får grønt 

lys til at fremsætte nyt forslag.
- Miljø og klimaudvalg juni 2018: Forslag fra april 2017 besluttes, sendes til Kystdirektoratet

Fra 
130 
til 9

Salget af ”tangen” til 
Grundejerforeningen 

Dybesø er gennemført 



Landudvalget – Naturpleje Højsandet
Retablering af  det historiske Højsandet i 2015 med RFR

Status 2018  ---> Fin vækst af  bølget bunke og rødsvingel
Birkeskud skal fjernes  - Kommunen vil følge op på fjernelse – Solitære skovfyr?



Landudvalget – Naturstrategi
Efter kommunesammenlægning 2006: ”Rørvig 2012” i RFR regi

Denne plan er nu under opdatering til en ”Naturstrategi” 
Forventes færdig i efteråret 2018

Opdeles i selve strategien på 4-5 sider og en redegørelse på 20-25 sider

Naturstrategi
Formål med naturstrategien

Sigtemærker for strategien – hvad vil vi?
Områdets særpræg

Fremme af artsdiversiteten
Generelle betragtninger

Naturpleje
Naturperler i Rørvig
De øvrige områder

Redegørelse – Naturen i Rørvig

Udformes som illustreret læsevenligt hæfte, 
tilsendes kommunen, lægges på hjemmeside, delartikler i bladet

Tommy Reenberg fortsætter vores arbejde i RFR 
bl.a. med forskønnelsesprojekter & støjproblematik



Landudvalget – Naturstrategi
I denne sammenhæng har Odsherred Kommune i november 2017 udgivet

Forslag til ”Naturkvalitetsplan 2018-2026”
udarbejdet at naturplejekonsulenterne AGLAJA på Stevns

Imponerende arbejde på 112 sider om beskyttede naturtyper i Odsherred
som vi må forholde os til ifm naturstrategien

Påpeger bl.a. at mange åbne arealer har lav naturtilstand med for få arter

1. Indledning
2. Naturen i Odsherred

3. Målsætning for naturen
4. Virkemidler og prioritering af naturplejeindsats

5. Naturindhold og trusler
(Enge, moser, overdrev, heder, 

strandenge, søer, skove)

Bilag 1-3, Metode, SKI-Lister, Invasive arter
Kortbilag 1-2, Beskyttede naturtyper 

og biologiske kerneområder



Landudvalget – god feed-back
2015-2017 21 nye bænke incl. 1 med RFR og 2 ved møllen

2015-2017 Nyt Kort over Rørvig-halvøen
Kan købes hos: Kurt Spar – Toldbodvej 49 – Rørvig Rammeværksted



Formidlingsudvalget



Aktivitetsudvalget

15. okt. 17: Rørvig for børn v/ Keld Jensen
17. okt. 17: Gå på ”skattejagt” i Rørvig v/ Keld Jensen

17. juni 18: Åbent hus Rørvig Mølle – Dansk Mølledag
21. juli:       Rørvig ”Dark Sky” – Stjerneaften

7. juli:       Familieture, Rørvig for børn, intro til skattejagt
5/19. juli Byvandring i Rørvig
22. juli Kunsttur i Rørvig for medlemmer
3. aug: Byvandring i Rørvig

Lørdage og onsdage 15-17: Åbent lodshus på havnen
3. juni/8. juli: RVBL på søndagsbesøg under kræmmermarked



Aktivitetsudvalget og  Mølleudvalget 
Åben Mølle søndag 17. juni

Denne gang med et udvidet program



Aktivitetsudvalget og Mølleudvalget 
Boder med lokale fødevarer, lokalt kunsthåndværk, underholdning for børn mv



Aktivitetsudvalget og Mølleudvalget 
Jazz med Leif Juel Jørgensen (klarinet), Ole Matthiessen (piano), 
Ture Kindt-Larsen (bas) og Knud Skriver (trommer).



Aktivitetsudvalget og  Mølleudvalget 

Flere hundrede besøgende 
fra kl. 11 til kl. 14, 

hvor regnen satte kraftigt ind



Aktivitetsudvalget og Landudvalget
Dark Sky lørdag 21. juli

Thomas Johansen – Brorfelde Observatorium
”Galaktiske ”Fortællinger 

og Martti Holst Christiansen, DTU Space, studier m. spejlteleskop  
Over 150 gæster



Aktivitetsudvalget og Landudvalget
Dark Sky lørdag 21. juli

Vi så bl.a.: Jupiter med dens 4 måner, den røde Mars, Månens kratere, Andromeda-galaksen 



Aktivitetsudvalget og Formidlingsudvalget

Over 40 nye medlemmer i 2018
Over 100 nye medlemmer sidste 2 år

Især ved Mølledag og 
Kræmmer-Markedet

Den nye oplysningsfolder fra 2017 om 
foreningen har været til god nytte 

sammen med kortet 
og ”indmeldelsespakken”  


