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TILSTEDEVÆRENDE 
Anders Holst, Lene Hjorth, Willy Dahl, Arne Jørgensen, Ole Wiborg, og Anders Klüver Rasmussen. 
 
AFBUD 
Anne Bornø, Mette Quist og Jeanette Nielsen. 
 
REFERENT 
Anders Klüver Rasmussen. 
 
DAGSORDEN  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Siden sidst – orientering fra forretningsudvalget – tidligere og aktuelle sager 
3. Opsamling fra strategiseminar – herunder arbejdet med udvalgenes forretningsordener og 

strategiske notater 
4. Status for arbejde i udvalgene  
5. Aktiviteter 2023 – planlægning, årshjul og forestående kommunikation 
6. Status på økonomi – herunder møllerestaureringen   
7. Mødekalender 2023 
8. Evt. 

 
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. SIDEN SIDST – ORIENTERING FRA FU – TIDLIGERE OG AKTUELLE SAGER 
Købmand Kurt 
Dagrofa er blevet kontaktet for at RVBL kan høre om deres planer for købmandsforretningen. Lene Hjorth 
har et telefonmøde i næste uge, hvor det skal drøftes.  
 
Bestyrelsen er meget opmærksom på, hvad der sker med købmandsbutikken, også set i lyset af 
udviklingen af området omkring købmandsbutikken generelt. 
 
Henvendelser fra kommunen vedrørende ombygninger i bevaringsværdige huse 
Bestyrelsen har ved Anders Holst modtaget nogle forespørgsler om synspunkter og input væsentligst 
vedrørende ansøgte ombygninger af bevaringsværdige huse i Rørvig by. Disse er kommet enten direkte fra 
kommunen, eller fra bygherrer på opfordring fra kommunen. 
 
Forretningsudvalget har vurderet, at hvis RVBL skal indgå i sådanne efterspurgte vurderinger, så skal 
foreningen have etableret nogle retningslinjer for foreningens ageren i disse sager. Sådanne retningslinjer 
findes ikke for nuværende. Derudover skal foreningen have de relevante fagligheder repræsenteret 
afhængig at de retningslinjer, der måtte blive udarbejdet af foreningen til dette arbejde.  
 
På indstilling fra Forretningsudvalget vedtog bestyrelsen, at Forretningsudvalget skal sikre, at der 
udarbejdes sådanne retningslinjer af bestyrelsen. Når disse foreligger, skal der nedsættes et udvalg med 
den relevante faglige kompetence til at modtage og behandle de sager, der bliver henvist til RVBL.  
 
Trollesvej 
I forbindelse med udstykningen af Trollesvej 16, fældning af beplantning og planlagt nedrivning af 
eksisterende sommerhus har mange borgere i Rørvig, herunder også medlemmer af RVBL, klaget til 
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kommunen over beslutningerne og forløbet. RVBL har været i kontakt med flere af de berørte i forløbet og 
har også udtalt sig om sagen. 
 
Forretningsudvalget besluttede at klage til Planklagenævnet over den seneste afgørelse i Odsherred Byråd 
den 11. oktober. Byrådet accepterede ved afstemning den praksis administrationen havde fulgt i sagen ved 
at fravælge, at der skulle udarbejdes en lokalplan for området, der er berørt.  
 
RVBL mener ikke, at kommunen overholder Planlovens §13, stk 2, hvor kriterierne, for at der skal 
udarbejdes en lokalplan, fremgår. Derudover at kommunen i sin praksis ikke overholder sin egen 
kommuneplan. RVBL er bekymret for at denne sag vil danne præcedens for at kommunen nedprioriterer 
udarbejdelsen af lokalplaner og at udviklingen af by og land vil blive defineret af enkeltsags behandlinger 
og ikke af en velovervejet planlægning. 
 
Denne klage er blevet udarbejdet og afsendt til Planklagenævnet. Den forventede sagsbehandlingstid er 
over 6 måneder. 
 
Bestyrelsen besluttede, at klagen skulle offentliggøres på RVBL hjemmeside og Facebook. 
 
3. OPSAMLING PÅ STRATEGISEMINAR – HERUNDER ARBEJDET MED UDVALGENES 
FORRETNINGSORDEN OG STRATEGISKE NOTATER 
Alle udvalg skal lave Forretningsorden og Strateginotat for det enkelte udvalg. 
 
Det blev besluttet at Strateginotaterne for de enkelte udvalg skal offentliggøres på RVBLs hjemmeside 
under de enkelte udvalg. 
 
Landudvalget har udarbejdet et strateginotat, der kan danne baggrund for de øvrige udvalgs notater. 
Forretningsudvalget sikrer, at notaterne færdiggøres. 
 
4. STATUS FOR ARBEJDE I UDVALGENE 
 
Mølleudvalget 
Arbejder med færdiggørelsen af møllerestaureringen. Alt tømrer arbejdet med kroppen er stort set færdigt. 
Spånarbejdet forventes færdigt i uge 48-49 2022. Derefter nedtages stillads. 
 
Møllebyggeren er i gang med at lave møllevingerne. De tidligere indkøbte vinduer til møllen overholdt 
ikke de tilretninger, Slots- og Kulturstyrelsen havde krævet i deres godkendelse, og kunne derfor ikke 
benyttes til Møllen. Bestyrelsen besluttede at sætte disse vinduer til salg. 
 
Budget- og tidsplan for møllens færdiggørelse forventes overholdt. Fase 3 af møllens restaurering er 
udskudt til efter 2023. 
 
Mølleudvalget arbejder på at genaktivere Møllelauget. RVBL har ikke kunnet få overdraget Facebook 
rettighederne til det gamle møllelaugs Facebook side, hvorfor der vil blive oprettet en ny Facebook side 
for lauget. Det er vigtigt at få genetableret lauget for den senere drift og vedligehold af møllen og for at 
fastholde engagementet omkring møllen. Det er bestyrelsen håb og tro, at medlemmerne af det tidligere 
laug vil indgå i det nye. 
 
Landudvalget 
Landudvalget har følgende aktiviteter: 

• Der er gennemført en omfattende fældning af skovbevoksning imellem stien og klitterne ved den 
nordlige strand. Landudvalget vil kontakte Naturstyrelsen for kunne formidle til RVBLs 
medlemmer om baggrunden for rydningen og hvad de videre planer er for området. Generelt vil 
Landudvalget undersøge, om der kan etableres en løbende orientering om diverse tiltag 
Naturstyrelsen måtte planlægge at gennemføre i RVBL område. 

• Vejlaug. Udvalget vil gerne arbejde for at der skabes flere vejlaug. Det kan være ved udarbejdelse 
af informationsmateriale eller andet. 



 Notat fra bestyrelsesmøde søndag den 20. november 2022.     Side 3 af 3  

• Lokalplaner. Kortlægge nuværende lokalplaner og afdække et muligt behov for yderligere 
lokalplanlægning i landområdet. 

• Eventuelt stormflodsmøde. Gennemføre et stormflodsmøde sammen med kommunen om 
stormflod i første halvår af 2023. Der har i 2022 været en dialog med kommunen om det. 

 
Formidlingsudvalget 
Formidlingsudvalget vedligeholder hjemmeside og Facebook. Der er mange opgaver i udvalget, så der 
skal findes nogle flere medlemmer, der kan bistå med det praktiske arbejde.  
 
By- og Havneudvalget 
Der er kommet 3 nye medlemmer i udvalget, som nu foruden Mette Quist, der er formand og Anders 
Klüver Rasmussen også består af Sif Orbesen, Susanne Melby og Søren Riskjær.  
 
By- og Havneudvalget har følgende aktiviteter: 

• Hastighedsregulering i Rørvig by og området øst for byen. Udvalget har udarbejdet et forslag til 
fartgrænser i byen, i landområder og på asfalterede sommerhusveje. Forslaget drøftes nu med 
andre foreninger i Rørvig for at få så stor en tilslutning som muligt. Det forventes at blive sendt 
til kommunen i januar 2023. 

• Byvandringer og historisk viden om byen. Eksisterende RVBL foldere om byen vil blive 
gennemgået og opdateret. Det er målet også at opsamle historisk viden fra beboere og 
dokumentere den for eftertiden. 

• Forskønnelse. Udvalget vil fortsætte det gode arbejde fra 2020-2022, hvor der blev gennemført 
arbejder i byen med at male, istandsætte og forskønne nogle af de forsømte områder og byudstyr. 

• Plan for byens udvikling. Udvalget igangsætter et mere langsigtet projekt med at formulere en 
overordnet vision og plan for byens udvikling. Den skal være retningsangivende og inspirere til 
istandsættelser, udvikling af byrum med mere. Det er hensigten at søge et samarbejde med 
kommunen om en sådan plan. 

 
5. AKTIVITETER 2023 – PLANLÆGNING, ÅRSHJUL OG FORESTÅENDE 
KOMMUNIKATION 
Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en aktivitetsliste, der skulle dække det næste halve år (”Årshjul”) 
 
Formidlingsudvalget indkalder til årsaktiviteter fra hvert udvalg. 
 
6. STATUS PÅ ØKONOMIEN – HERUNDER MØLLERESTAURERINGEN 
Arne Jørgensen orienterede om økonomien i Mølleprojektet.  
 
Willy Dahl orienterede om foreningens økonomi. Det næste blad, der udgives, forventes at være i et 
digitalt format. Det er meget dyrt for RVBL at udgive et fysisk blad, der distribueres til medlemmerne. 
Disse midler kan frigives til andet relevant arbejde i foreningen. Bladet vil derfor fremover blive 
distribueret som et digitalt blad, som medlemmer kan læse, downloade og eventuelt printe, afhængig af 
behov.  
 
Formidlingsudvalget skal være opmærksomme på, at en ændring fra et trykt blad til et digitalt format 
åbner muligheder for at ændre kadence og form for kommunikation til medlemmerne uden yderligere 
omkostninger. 
 
7. MØDEKALENDER 2023 
Punktet blev ikke behandlet. Anders Holst udsender forslag til mødedatoer i foråret. 
 
8. EVENTUELT 
Bestyrelsen pålagde Forretningsudvalget at vurdere behovet for at revidere vedtægterne for RVBL. 
Vedtægterne er blevet revideret for ikke så lang tid siden, men de opleves som uhensigtsmæssige og for 
ufleksible til det arbejde, der skal udføres i foreningen.  
 


