
Forslag om at anbefale at efterfølgende vedtages og føres til protokol med henblik på at få det ind i 

vedtægternes paragraf 21: 

  

Større tiltag f. eks. byggeanmodninger, der vil ændre på foreningens matrikler og ejendom, skal drøftes og 

afgøres af den ordinere, årlige, generalforsamling. 

  

BEGRUNDELSE 

På foreningen Rørvig By og Lands hjemmeside den 29. juli 2021 bliver der udlagt en oversigt om 

matriklerne af foreningens ejendomme omkring Rørvig Mølle underskrevet af daværende formand for 

Mølleudvalget Einar Olsen. Denne oversigt indeholder faktuelle fejl. Disse fejl bliver skriftlig kommenteret 

og tilbagevist den 2. august 2021 af Landinspektør Kia Nielsen, Nykøbing Sj. Desuden påtalt og 

kommenteret ved den ordinere generalforsamling den 6. august 2021 på vegne af Jeanette og Peter 

Nielsen Søndervangsvej nr. 9, 4581 Rørvig og Henriette Finn og Ole Wiborg Søndervangsvej nr. 3, 4581 

Rørvig, der alle er part i sagen og imod, at der skal bygges på de tinglyste servitutbeskyttede arealer ved 

møllen. 

Den 29. oktober 2021 fremlægger formanden Anders Holst, på bestyrelsens vegne, en ”RETTELSE” på 

foreningens hjemmeside, hvori han beklager disse fejl fra den 29. juli 2021. 

  

Bevaringsforeningen Rørvig By og Lands forskellige arealer er til glæde for beboere og besøgende i 

almindelighed og for faunaen i særdeleshed. Derfor er det vigtigt at større tiltag, der vil ændre på dette 

fremadrettet, skal drøftes og afgøres af den ordinere, årlige, generalforsamling og ikke kun vedtages i en 

bestyrelsesbeslutning. 

Et eksempel kan være, at man beslutter at ansøge om en byggetilladelse, hos kommunen, for at bygge på 

et naturbeskyttet areal, der på sigt vil ændre områdets karakter, og også kan resultere i foreningens 

almindelige omdømme lider skade. Det sidste ville være ret alvorligt set i forhold til et fremadrettet 

samarbejde mellem foreningen, kommunen herunder andre myndigheder og ikke mindst Danmarks 

Naturfredningsforening. 

  

  

Hvis ikke foreningen er medlem af Danmarks Naturfredningsforening, skal dette ske hurtigst muligt. 

  

  

På vegne af: 

  

Jeanette og Peter Nielsen 

Henriette Finn og Ole Wiborg 
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