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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. INDBAKKEN 
Der er indkommet følgende henvendelser siden sidste FU-møde 
 
Søndervangsvej, Mølleengen 
Bestyrelsesmedlem Ole Wiborg har som privatperson rettet henvendelse til FU med henblik på at indgå en 
aftale om gensidig servitutbeskyttelse af adgangsveje langs møllegrunden og fremtidig udnyttelse af 
RVBLs areal ved møllen. 
 
FU støtter i udgangspunktet en gensidig aftale med naboerne om udnyttelsen af RVBLs arealer samt 
tilstødende arealer. 
 
Inden en sådan aftale vil kunne drøftes, er der dog et behov for at analysere det fremtidige behov for 
arealanvendelse af grundene, der støder op til møllen. Det er nødvendigt med en grundig analyse af de 
behov, der vil og kan opstå som følge af, der vil være gæster til møllen. Det skal også indgå, om der vil 
være publikumsrettet aktiviteter, der skal tages hensyn til i en sådan aftale.  
 
FU vil lægge op til en planlægning af arealets anvendelse på lidt længere sigt og på den baggrund drøfte 
eventuelle servitutter og deres specifikke indhold med relevante interessenter, herunder de nærmeste 
naboer.  
 
Grundet deres naboskab til møllen og dermed de private interesser bestyrelsesmedlemmerne Ole Wiborg 
og Jeanette Prior Nielsen har i denne sag, vil FU lægge op til bestyrelsen at disse bestyrelsesmedlemmer er 
inhabile, når sagen behandles i RVBL’s bestyrelse. 
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Henvendelse vedr. byggeri på Skansehage 
FU er blevet gjort opmærksom på, at der på Byrådsmøde den 13. december 2022 i Odsherred kommune er 
taget en konkret beslutning om ikke at følge Kommuneplanens generelle retningslinje om, at der ikke kan 
opføres sommerhuse på over 200 m2 i et ikke lokalplanlagt område. 
 
Administrationen har fået grønt lys til at tillade et sommerhusbyggeri på i alt 208 m2 fordelt på 2 
bygninger. På trods af at kommunen erkender, at det kan skabe præcedens, traf Byrådet beslutningen. 
 
FU besluttede at undersøge sagen nærmere med henblik på eventuelt at indklage sagen for 
Planklagenævnet. Baggrunden for en klage vil dels være at kommunen igen fraviger sin egen 
kommuneplan, at enkeltsager skal definere tolkningen af kommuneplanen og at kommunen bruger risiko 
for erstatningspligt som argument for at fravige kommuneplanen. 
 
FU vil derudover tage kontakt til Odsherreds administration for at få en drøftelse af disse sager, hvor 
kommunen gentagne gange fraviger kommuneplanen og denne gang med en erkendelse af, at sagen vil 
være præcedensdannende. 
 
3. STATUS FOR EKSTERNE DIALOGER 
Dagrofa 
FU har kontakt med Dagrofa om planer for købmanden i Smedestræde. FU vil arbejde for at få et 
konstruktivt samarbejde med Dagrofa, der sikrer at foreningens og byens synspunkter og interesser tages 
med i Dagrofas overvejelser om købmandsbutikkens fremtid.   
 
FU vil derfor intensivere kontakten i det nye år. 
 
Samarbejde med øvrige foreninger i Rørvig 
FU har i forbindelse med et forslag om hastighedsbegrænsninger i Rørvig by og landområdet øst for byen 
haft et samarbejde med Rørvig-Nakke Bylaug og med Rørvig Handels- og Håndværkerforening. Begge 
foreninger har – på opfordring fra FU – på deres bestyrelsesmøder vedtaget at støtte RVBLs forslag til 
kommunen om at hastighedsbegrænse i det nævnte område. 
 
Dette samarbejde er helt i tråd med RVBL’s generelle ønske om at samarbejde bredt med foreninger og 
andre interessenter i Rørvig om fælles interesser. Se i øvrigt punkt 7. 
 
4. OPSAMLING PÅ STRATEGI 
Der er modtaget et strategioplæg fra Landudvalget. Anders Holst anmoder de øvrige udvalgsformænd om 
at færdiggøre deres strategioplæg senest den 10. januar 2023. 
 
Anders Klüver Rasmussen sammenskriver strategioplæggene til en samlet strategi for bestyrelsens 
arbejde. 
 
5. ARBEJDSPROGRAM 2023 
FU besluttede, at der skal laves en aktivitetskalender for 2023 med borgermøder, inspirationsmøder, 
foredrag, nye vedtægter og andet. I arbejdet skal såvidt muligt inddrages andre foreninger i Rørvig. Den 
udarbejdes af en arbejdsgruppe, der nedsættes på næste bestyrelsesmøde. 
 
6. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
Anders Holst og Lene Hjorth udarbejder sammen med Formidlingsudvalget en kommunikationsstrategi. 
Den skal forholde sig til RVBL’s interne og eksterne kommunikation.  
 
Strategien fremlægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse. 
 
7. STATUS IGANGVÆRENDE SAGER 
Hastighedsbegrænsning 
By- og Havneudvalget har udarbejdet et oplæg til Odsherreds Kommune om hastighedsgrænser. Det 
fremsendes til kommunen i januar 2023. Forslaget, der støttes af Rørvig-Nakke Bylaug og af Rørvig 
Handels- og Håndværkerforening, bilægges erklæringer fra disse foreninger. 
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Det forventes at afstedkomme en dialog med kommunen og eventuelt politiet til præcisering af forslag og 
mulige løsninger. 
 
Forslaget lægges på RVBL’s hjemmeside i forbindelse med fremsendelse. 
 
Bevaring 
Samarbejdet med kommunen om bevaringsværdige huse i Rørvig er nu etableret, og der har været 
udførlige dialoger om to konkrete byggeansøgninger, der nu videreføres i forvaltningen med foreningens 
synspunkter i betragtning.  
 
Anders Holst følger op på en dialog om en tredje sag i Strædet, der foreløbigt er indledt via bygherre på 
forvaltningens opfordring. 
 
8. STATUS ØKONOMI 
Økonomien blev gennemgået. Den er tilfredsstillende 
 
9. KOMMENDE BLAD 
Bestyrelsen har intention om at fremtidige blade udkommer elektronisk. Dette skyldes, at der er meget 
store udgifter i forbindelse med udarbejdelse, trykning og distribution af bladet. 
 
FU er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at det fysiske blad har en stor værdi for mange medlemmer. I 
den forbindelse vil bestyrelsen revurdere, hvorledes bladet vil kunne udgives - herunder afsøge 
mulighederne for supplerende finansiering af bladet, der kan muliggøre den fysiske udgave 1-2 gange om 
året. 
 
Denne vurdering vil blive taget i forbindelse med udarbejdelsen af en ny Kommunikationsstrategi. 
 
10. EVENTUELT 
Der var intet under eventuelt. 


