Rørvig By og Land – Beretning for 2013-2014
Landudvalget.
En begivenhed som vi ikke vil glemme i mange år var stormen Bodil, som raserede Nordeuropa i dagene 4. 7. december 2013, og skabte en vandstands-stigning ikke set i mange årtier endsige århundreder efter
nogle specielle vindforhold med orkanlignende storm fra sydvest efterfulgt af storm fra nordvest. 6.
december steg vandet i Isefjordens munding med omkring 2 meter.
Følgerne var voldsomme for Rørvig med store skader på kystnære huse ved både Kattegat og fjorden, og
skader på kysten ved Kattegat omkring Rørvig Havn og ved Skansehage. En pænt stykke af Skansehage er
forsvundet på østsiden, og en større del af hagen blev forvandlet til en sandørken, men bevoksningen er nu
ved at gro frem igen. Ude ved Kattegat var det mest iøjnefaldende de to huse ved Flyndersø, som nu begge
er ødelagt efter at have været udsat i mange år. Hele strandvolden ud for Flyndersø har været overskyllet,
og brinken er stort set ødelagt frem til parkeringspladsen. Også Rørvig By og Lands naturgrund på
Dybesøtangen har fået en hård medfart. Et større stykke af brinken blev borteroderet. De godkendte
bølgebrydere og stenpakningen til beskyttelsen af brinken ligger ikke på Rørvig By og Lands grund, men på
en særskilt fælles strandparcel foran alle grundene, så en eventuel udbedring er et fælles anliggende.
Odsherred Kommune har i juni i år barslet med en klimaplan, hvor forholdene ved Kattegatkysten fra
Dybesø til Korshage indgår. Rørvig By og Land medvirker i en initiativgruppe nedsat af Odsherred
Kommune, hvor man drøfter og undersøger en samlet løsning på kystsikringen, som også omfatter de to
ødelagte sommerhuse på Flyndersø-tangen.
Skaderne mellem bølgebryderne (anlagt tilbage i begyndelsen af 1990’rne) og øst for bølgebryderne og
Flyndersø-sommerhusenes stensætninger er forårsaget af den hindrede materialevandring, hvilket har
fremkaldt gennembrud af strandvoldene i Natura 2000-området samt ødelæggelser ved Dybesøtangen.
Ødelæggelsen af strandvoldene og et gennembrud ved Flyndersø kan hurtigt resultere i borterosion af det
samlede Natura 2000-område bagved. Hertil komme de interesser, som eksisterer for ejerne af
sommerhusene mellem Flyndersø og Dybesø for at beskytte sig mod oversvømmelse af disse områder.
Spørgsmålet om de rette foranstaltninger er komplekst og involverer både kommune, Kystdirektorat og
Miljøministeriet, som ejer af Natura-200 arealerne samt de berørte lodsejere. Det er vor indstilling, at
indgreb skal ske uden skade på den beskyttede natur, og her vil raltilførsel og etablering af stenrev kunne
overvejes. Kystsikringsforholdene forudsætter en klarlæggelse af de to sommerhuses skæbne, hvor det er
tvivlsomt, om kommunen giver byggetilladelse til genopførelse ud fra hensyn til det fredede område,
adgangsveje og grundstørrelser. Vi har sammen med DN Odsherred opfordret Danmarks
Naturfredningsforenings ledelse om at se på problemerne. Man har herfra i vinter sendt et brev til
Odsherred Kommune, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet om, at man finder det i strid med
beskyttelseshensynene i det fredede Natura 2000-område at genopføre husene.

Byudvalget.
Udvalget har beskæftiget sig med de få byggesager, som der har været i det forløbne år og afgivet
høringssvar, når kommunen har henvendt sig. Der har ikke været sager, som har givet anledning til
indvendinger til det ansøgte.
Udvalget har også brugt en del tid på at arbejde med en folder, som tænkes udleveret til ejere og købere af
ejendomme inden for området, hvor den nye lokalplan for Rørvig, lokalplan 2011-36, gælder. Folderen har
til formål at oplyse om de punkter, som man særligt skal være opmærksom på, når og hvis man ønsker at
forandre på en eksisterende ejendom.
Det har vist sig, at selv om der i en købsaftale står, at ejendommen er omfattet af lokalplanen, så er det
ikke alle, som får sat sig ind i den. Derfor laver foreningen en ”læs let” udgave for at hjælpe og gøre det
lettere at komme i gang. Folderen forventes færdig i efteråret.
Mølleudvalget.
I efteråret fik vi realiseret planerne om at etablere et møllelaug for at få møllen bedre forankret i Rørvigs
lokalsamfund og for at skabe et fundament for en fremtidig vedligeholdelse og restaurerering af møllen. I
oktober 2013 holdt vi det første møde med de personer, som havde udtrykt interesse for at deltage i Rørvig
Møllelaug, og grundlaget for lauget er nu tilvejebragt. Vi har, for at undgå unødigt ekstra
administrationsarbejde, stiftet lauget som en udvidelse af vores mølleudvalg under bestyrelsen for Rørvig
By og Land. Lauget har 20 medlemmer, heraf 3 fra bestyrelsen i Rørvig By og Land.
Som en første aktivitet blev det besluttet at samle møllelaugets folk til en frivillig aktivitetsdag for at få
lavet den mest nødvendige vedligeholdelse. Lørdag den 21. november havde omkring 15 frivillige trukket i
arbejdstøjet og medbragt værktøj, trailere, rengøringsudstyr, industristøvsugere, generatorer, stiger og
godt humør og fornøden forplejning, med naboen Birthe Johansens velvillige hjælp til vand m.m. Vi fik fejet
og støvsuget møllen indvendigt på alle lofterne, rengjort kværnene, sigten og den udgravne kælder,
sorteret løsdele og bortskaffet affald, rengjort den nederste del af beklædningen for alger, og ikke mindst
under Bjørn Merlungs og Bjørn Svenlins ledelse repareret spånbeklædningen og lukningen omkring
mølleakslen i toppen af møllen. Endelig fik vi forberedt reparationen af dørene, hvor Simon Christiansens
har foranlediget en komplet restaurering for ikke at sige udskiftning og nymaling af dørene og
dørbeslagene, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det var en meget livsbekræftende dag, og vi var alle
meget tilfredse med at kunne nå så meget på så kort tid. Vi havde besøg af bestyrelsesmedlem for Dansk
Møllerforening Niels Christoffersen, som øste af sin store lange erfaring fra Lumsås Mølle.
Den 15. juni i år, samme dag som Dansk Mølledag, hvor mange møller landet over var åbne for besøg,
åbnede vi møllen for offentligheden, men på en helt ny måde. Vi kombinerede åbningen af møllen med
invitation til Rørvigs lokale producenter og stadeholdere til tonerne fra jazzorkestret B-flat og med
mulighed for at få en grillstegt pølse og en øl eller vand. Det var en stor succes med et besøgstal på op
imod et halvt tusinde og en meget god stemning, godt hjulpet af et fortræffeligt sommervejr. Vi har fået
mange meget positive tilbagemeldinger, og især var vi glade for, at så mange fastboende Rørvig’ere
besøgte arrangementet. Folk kunne veksle ind og ud mellem møllen og boderne eller blot sætte sig i
græsset med en øl og lytte til musikken. I møllen havde vi opsat oplysningsplakater om møllens historie og
opbygning, og kommunen havde udlånt flagstænger og flag. Der var lokale heste til glæde for børnene,
demonstration af slåning med gamle leer, tegningsmateriale til børnene som forevigede møllen i flere
variationer. Der kunne købes honning, kager, økologiske gårdprodukter, olie/eddiker, urter, keramik,
malerier, akvareller, glasvarer og meget mere. Kernedansk sommeridyl i Rørvig! Vi vil helt sikkert forsøge at
gentage arrangementet.

Aktivitetsudvalget.
Vores aktivitetsudvalg har været rigtig flittige og har stået for mange arrangementer i år.
Byvandring i Rørvig blev gennemført i samarbejde med Kjeld Jensen og ”den gode historie”. Der var ikke
mindre end 4 byvandringer, som alle var velbesøgte.
Den 1. juli var der en inspirationstur til Hundested, hvor deltagerne kunne møde ildsjæle, som står bag de
mange aktiviteter, som gennemføres på Hundested Havn. En af forskellene på Rørvig og Hundested Havn er
ejerskabet. Mens Rørvig Havn er kommunal, så er Hundested Havn privatejet. Det giver flere muligheder
for at skabe rammer for aktiviteter, når man ikke er afhængig af kommunale budgetter.
Ove Klaumann arrangerede 9. juli en byvandring i Nakke. Det er godt at vi nu også har fået denne
byvandring med i programmet. I år sluttede turen med besøg på Café Maarbjerggaard, hvor deltagerne
kunne benytte lejligheden til at købe et måltid eller få en forfriskning.
Den 30. juli var der cykeltur, hvor man kunne opleve de næsten ukendte stier langs stranden. På cykelturen
kom man også forbi Oves frugtplantage i Nakke. Den er altid et besøg værd.
Når vi når frem til høstsæsonen i frugtplantagen, så vil det være muligt at komme forbi og se mostarbejdet.
Tidspunkter vil blive annonceret på foreningens hjemmeside.
Som de tidligere år, så har vi været på havnen hver weekend i skolernes sommerferie. Det har givet god
mulighed for at tale med folk, som kom forbi, og vi har også solgt af vores materialer og tegnet nye
medlemsskaber.
Formidlingsudvalget.
Som det er bekendt, så har medlemsbladet ændret format. Vi er gået over til A4, som gør det lettere at
skrive i, og som giver mulighed for at vise bedre og større billeder. Gennem flere drøftelser i bestyrelsen
blev der enighed om det nye format, og det er der blev taget godt imod. Der er plads til mere tekst og
billeder på hver side, mens antallet af sider selvsagt er blevet mindre. Af hensyn til portoen, som er blevet
meget dyr, så holdes sideantallet på 20 sider.
I bladet i december og nu i juli har der været bragt artikler om mejeriet Billesborgs udsalg i Rørvig og
kaffestuen ”Coln”. Begge artikler er skrevet af lokalhistoriker og medlem af foreningen Claus Marcussen,
Nykøbing. Claus vil løbende levere artikler til bladet.
Vi har også fået sorteret i vores arkiver og fundet det gamle materiale frem, som skal digitaliseres. Claus har
lovet at hjælpe os med denne proces, som selvsagt vil tage noget tid, så det er en opgave, som vil køre hen
over vinteren. Når materialerne er digitaliseret, så vil det bliver lettere at formidle det på bl.a. foreningens
hjemmeside. Vi glæder os til at kunne vise de gamle foto fra Rørvig og omegn.

Afslutning.
Den relativt høje gennemsnitsalder for vores medlemskreds har desværre i den sidste tid kunnet mærkes i
den seneste tid med flere frafald på grund af dødsfald. Enkelte har ikke ønsket at fortsætte i den
fusionerede forening, ligesom en del dobbeltmedlemskaber hos ægtefæller efter fusionen er reduceret til
enkelte medlemsskaber. På grund af omlægninger i regnskabssystemer m.v. efter fusionen har vi først nu
registreret disse ændringer i forbindelse med udsendelse af rykkere for manglende betaling af kontingent
og i forbindelse med, at medlemsbladet er kommet retur med posten. Vi er nu i færd med at identificere
kontingentrestancer, som kan henføres til frafald uden formelle udmeldinger. Derfor vil vi opleve en
reduktion i medlemstallet, selv om vi til stadighed får nye medlemmer. Når vi har en stor stigning i
kontingentrestancer, er forklaringen dog først og fremmest, at medlemmer ikke har været opmærksom på
den ændrede kontingentopkrævning, som skete gennem bladet.
Vores opkrævningssystem har været manuelt styret, og derfor har bestyrelsen besluttet at overgå til et
elektronisk opkrævningssystem nets (det gamle PBS). Systemet giver mulighed for at tilmelde til Betalings
Service, så kontingentet bliver trukket automatisk. Det gør det hele meget lettere.
Udsendelse af medlemsblad og kontingentopkrævning bliver således adskilt. Det er fortsat vores hensigt at
udsende bladet 2 gange om året (sommer og vinter). Bladet støttes af det lokale erhvervsliv med annoncer.
Det er vi taknemmelige for. Uden deres støtte kunne vi ikke udsende bladet inden for det nuværende
kontingent. Vi sparer også en del porto ved, at bestyrelsesmedlemmer omdeler bladet i Rørvig området.
Bestyrelsen takker medlemmer og andre for opbakningen og ser frem til arbejdet i det kommende år.

