
 
 

Forretningsudvalgsmøde den 28. januar 2021 
 

Til stede: Anders Holst, Lene Hjorth, Hans Normann og Søren Riiskjær 
(ref.)  
 

Mødet blev afholdt virtuelt. 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Drøftelse af kommuneplanforslag (se https://odsherred.dk/nyhe-
der/seks-temaer-i-fokus-i-kommuneplanforslag?fbclid=IwAR0g5nKe-

FUP8HTxr4GpC5E_qn5FtKa7pxgroX6xSznessHHrbemfFY6Fr_U) 
3. Drøftelse af udkast til sundhedspolitik (se https://odsherred.dk/nyhe-

der/hoering-om-odsherred-kommunes-sundhedspolitik-2021-2025) 

4. Henvendelse fra kommunens Affaldsteam 
5. Opfølgning på kommunikationsstrategi (blad, møde med borgmester 

m.v.) 
6. Håndtering af persondata 
7. Status på vedtægtsændringerne 

8. Status på udvalgenes arbejde 
9. Generel drøftelse af RVBL’s rolle i håndhævning af bestemmelser og 

regler 

10. Eventuelt 
 
ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
ad 2. Drøftelse af kommuneplanforslag 

Forslaget rundsendes til bestyrelsen med anmodning om at fremsende 

bemærkninger til FU senest den 16. februar 2021. Udvalgsformændene 
skal sørge for at indhente og koordinere bemærkninger fra udvalgene. 
FU vil på den baggrund sammenskrive et samlet høringssvar på RVBL’s 

vegne. 
 
ad 3. Drøftelse af udkast til sundhedspolitik 

Parallelt med forslaget til kommuneplan gives bestyrelsen mulighed for 
at indsende bemærkninger til udkastet til sundhedspolitik til FU. Fristen 

for indsendelse til FU er dog den 9. februar i dette tilfælde. 
 
ad 4. Henvendelse fra kommunens Affaldsteam 
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RVBL har modtaget en henvendelse fra kommunens affaldsteam om af-

faldssortering. LH deltager i et møde. Emnet bør tages op i en artikel til 
næste udgave af foreningens blad. 

 
ad 5. Opfølgning på kommunikationsstrategi (blad, møde med borg-
mester m.v.) 

Der var enighed om at udsende et brev til alle medlemmer om at oplyse 
mailadresse. 

Spørgsmålet om bladets fremtid tages op efter den kommende general-
forsamling. 
AH har haft kontakt til borgmesteren, som har udtrykt ønske om et møde. 

Med mindre coronasituationen forlænges, vil et fysisk møde blive aftalt 
snarest muligt.  

 
ad 6. Håndtering af persondata 

SR har undersøgt reglerne og iværksætter de nødvendige initiativer. 

 
ad 7. Status på vedtægtsændringer 

AH sammenskriver de indkomne kommentarer. Forslaget drøftes på 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
ad 8. Status på udvalgenes arbejde 

Landudvalget: Spørgsmålet om opførelse af en mobilmast ved Danmarks 

Midtpunkt har fyldt meget. Bemærkninger fra udvalget er indsendt. 
By- og Havneudvalget: Stor aktivitet. Henvendelse til kommunen om 
overholdelse af regler vedr. hegn m.v. 

Formidlingsudvalget: Folder om lokale kunstnere er planlagt. 
Mølleudvalget: Renovering af møllen er iværksat. Arbejdsplads er etab-

leret. Fremstilling af nye møllevinger og spån til beklædning er igangsat. 
En kassekredit skal aftales på baggrund af indkomne bevillinger. 
 
ad 9. Generel drøftelse af RVBL’s rolle i håndhævning af bestem-
melser og regler 

Der var enighed om, at RVBL skal søge dialog, oplysning og det gode 
eksempel i udviklingen af foreningens værdier og formål. Foreningen skal 
forholde sig til genelle spørgsmål, ikke enkeltsager.  

 
ad 10. Eventuelt 

Indmeldelsesblanketten på hjemmesiden fungerer ikke. AH forsøger at 
løse problemet. 
Opkrævning af kontingent udsendes hvert år til april – også til nye med-

lemmer, der har indmeldt sig i løbet af året. 
Bogen ”Mellem Kattegat og Isefjord” er udsolgt, men stadig efterspurgt. 

En udgivelse som e-bog vil blive forsøgt. 
 
 


