Rørvig By og Land – Beretning for 2019-2020
Året har været ret hektisk og krævet mange ressourcer fra bestyrelsen. Foreningen har haft ikke mindre end
7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi fik som bekendt 3 nye bestyrelsesmedlemmer som
stillede op da der var ledige pladser ved sidste generalforsamling, Einar Olsen, Mette Qvist og Anders Holst.
I løbet af året trak Mette Qvist sig i januar 2020 og Tommy Reenberg i marts 2020 fra bestyrelsen.
MØLLEN
På sidste generalforsamling fortalte vi om, at der i begyndelsen af juli 2019 var indgivet ansøgning til Slotsog Kulturstyrelsen om 1. etape i et projekt udarbejdet af møllebygger Michael Jensen fra Sneglerup ved
Grevinge med 2 etaper, etape 1 omkring møllekroppen til 2,3 mill.kr. og etape 2 omkring vinger og krøjeværk
til 1,9 mill.kr. inkl. moms.
Baggrunden var, at det oprindeligt var Slots- og Kulturstyrelsen indstilling tilbage omkring 2012, at en
restaurering skulle sigte på at få den til at køre, hvilket krævede, at fundamentet blev rettet op. En aktiv
mølle ville fordre et aktivt møllelaug. Vi fik etableret et sådant møllelaug, men vi kunne ikke dengang sikre
laugets vitalitet, og kort tid efter blev sagen om Lodsoldermandsgården så tidkrævende, at møllen kom helt
i baggrunden.
På forespørgsel hos styrelsen i 2017, blev vi i 2018 oplyst, at man nu prioriterede selve bygningsværket
bevarelse. Derfor søgte vi primo juli 2019 Slots- og Kulturstyrelsens om tilladelse til et sådant projekt hvor
møllekroppen ville blive restaureret, men hvor møllen ikke skulle bringes til at køre, og hvor fundamentet
ikke skulle rettes op.
Vi fik tilladelsen fra Styrelsen til dette projekt den 29. september 2019 tillige med et tilsagn på 0,7 mill. kr. til
fase 1. På samme tid havde vi ansøgt en række fonde og foreninger om støtte. I november 2019 fik vi tilsagn
fra Realdania om 0,7 mill.kr. til det beskrevne projekt, som en samlet støtte til begge etaper og under
forudsætning af, at den fulde finansiering ville blive opnået. A.P. Møller Fonden og Augustinusfonden ville
imidlertid først tage stilling til støtte, når vi havde dokumenteret et levedygtigt møllelaug i funktion i en
længere periode.
Det betød, at vi omkring årsskiftet koncentrerede os om at finde en organisering, som indeholdt et møllelaug.
Efter intense drøftelser endte det med at vi oprettede et mølleudvalg med Einar Olsen som formand,
hvorunder møllelauget efterfølgende blev etableret med Tom Keller Bruun her fra Rørvig som laugsformand.
Møllelauget kom i funktion fra marts 2020 og viste sig hurtigt at udvikle sig meget dynamisk og formåede
gennem nyhedsbreve og henvendelser at skaffe mange medlemmer. Lauget rengjorde møllen den 20. juni.
Der er blevet lavet foldere, opsat et udhængsskab ved møllen til informationer, og der er etableret kontakt
til skoler med formidling til og inddragelse af skolebørn, allerede med besøg af børn fra Rørvig Friskole i juni.
Dansk Mølledag var aflyst pga. coronavirus, men møllen blev åbnet i forbindelse med Geopark festivalen den
3., 4. og 5. juli. Selv om vejret var ret dårligt, var fremmødet på 52 gæster meget fint. Der vil yderligere blive
optaget film omkring møllen og dens restaurering og Tom Keller Bruun viser senere på generalforsamlingen
den første optagelse. Endeligt er der planlagt en høstfest på Sognegården den 15. oktober med mulighed for
deltagelse af ikke blot laugs-medlemmerne, men alle Rørvigs borgere. Lauget har nu over 150 medlemmer,
primært lokale men også landliggere. Det er meget positivt at møllen på denne måde kan blive
omdrejningspunkt for og bidrage til et aktivt lokalsamfund.
Tilbage til møllerestaureringen: Det nye mølleudvalg ville gerne omdefinere restaureringsprojektet og lagde
et projekt op, som gik på at få rettet møllen op, således at mølleværket enten kunne køre med vindkraft eller
i det mindste kunne dreje rundt. Bestyrelsen besluttede på udvalgets forslag, at vi gennemførte
jordbundsundersøgelser, og udvalget fandt at resultatet af disse undersøgelser underbyggede behovet for
en opretning og understøtning af fundamentet.

1

Spørgsmålet om et sådant kursskifte i restaureringen har været diskuteret indgående i bestyrelsen. Med det
store engagement fra mølleudvalget og med dynamikken i møllelauget, er bestyrelsen blevet enig om, at det
er værd at søge mod gennemførelse af et sådant mere omfattende projekt.
Der har været en dialog med Camilla L. Nybye fra Rønnow Arkitekter, som har givet tilbud på
arkitektrådgivningen, herunder bl.a. indhentning af tilbud, assistance med ansøgninger, screening af andre
fondsmuligheder, indhentning af tilbud på arbejdets udførelse, fagtilsyn og projektopfølgning og styring af
økonomi. Honorar er på timebasis er nu aftalt indenfor en ramme af kr. 250.000 inkl. moms, som er
godkendt af bestyrelsen og iværksat. Det vil i givet flad blive dækket ind ved fondstilskud til restaureringen,
men er altså indtil videre for foreningens regning og risiko.
Budgettet vil sandsynligt blive en hel del højere end det tidligere på 4,2 mill.kr. fra Michael Jensen,
foreløbigt skønsmæssigt på mindst 5,2 mill. kr. Arkitektfirmaet skal udarbejde et endeligt budget og en ny
faseopdeling, idet hver fase bør holdes indenfor håndterlige beløb. Vores fase 1 på 2,4 mill.kr. var faktisk i
overkanten i henhold til én af de ansøgte fonde.
Hvis projektoplægget er klar fra Rønnow f.eks. i september, vil vi kunne få en ny tilladelse fra Slots- og
Kulturstyrelsen senest 4 måneder herefter, hvorefter fondene kan behandle indsendte ansøgninger, så hvis
alt går vel, vil finansieringen til det nye projekt være klar i foråret 2021.
Vores kasserer har indhentet tilbud hos Alm. Brand på en ny forsikring for møllen, som er væsentligt billigere,
næsten det halve af den tidligere forsikring på lidt over 20.000 kr., men der vil komme tillægsforsikringer i
forbindelse med restaureringsprojektet, som vil bringe den samlede forsikring under restaureringsarbejdet
tilbage til lidt over 20.000 kr. I denne forbindelse har vi også tegnet en ledelsesansvarsforsikring for
bestyrelsen.
BYEN OG HAVNEN
Sidste år berettede vi om Byudvalgets færdiggørelse af restaureringen af den gamle pumpe ved Bytinget på
hjørnet af Østergade og Brøndstræde. I det forløbne år har udvalget bistået af Keld Jensen arbejdet med en
fornyelse af brønddækslet. Dækslet er herefter udskiftet med et trædæksel udført af bådebygger Bjørn
Svenlin efter tegninger af Simon Christiansen og med bevillinger fra det nu nedlagte Rørvig Foreningsråd,
hvor Otto Graham var formand, samt fra Fonden Sol og Strand. Tak til alle for denne forbedring for Rørvig.
Foreningen er ikke som sådan repræsenteret i havnerådet for Odsherreds havne, men Otto Graham er
medlem for Rørvig Havn i kraft af næstformandsposten i Rørvig Sejlklub. Udvalget for Teknik og Miljø
nedsatte sidste år en arbejdsgruppe under havnerådet til udarbejdelse af en detailplan for Rørvig Havn.
Gruppen har 9 medlemmer fra 11 enheder og interessegrupper fra havnen under ledelse af havnefoged
Sten Hansen. Einar Olsen fra vores bestyrelse er med i arbejdsgruppen som repræsentant for Rørvig Kro og
der har været afholdt 4 møder siden nedsættelsen i eftersommeren 2019.
Der har ud over deltagernes egne ønsker til Rørvig Havns udvikling været indbudt til idéudveksling på de
sociale medier. Her har bl.a. sommerhusejerne kommet med forslag, som er behandlet i arbejdsgruppen på
møde 2. Arbejdsgruppen har arbejdet på et konkret bud på den første kortsigtede fase gældende for
2020/2021 til Miljø- og klimaudvalget. Et bud på fase 2 gældende for 2022/2025 forventes klar primo 2021.
Einar Olsen har til bestyrelsen oplyst, at der bl.a. arbejdes med en friholdelse af biler mellem fiskeudsalget
og lystbådehavnen. Det er noget som mange af vores medlemmer har efterspurgt. En offentliggørelse af
forslag til fase 1 forventes snarligt. Færgekontoret er i øvrigt blevet malet sort som det gamle færgekontor,
hvilket foreningen anbefalede tilbage i 2012 i forbindelse med den daværende helhedsplan for havnen.
LAND OG NATUR
Vi beskrev ved sidste generalforsamling, hvorledes arbejdet med oplægget til en ”naturstrategi” for Rørvigområdet blev færdiggjort af landudvalget i juli 2019 efter næsten 3 års arbejde siden iværksættelsen i
september 2016.
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Oplægget blev lagt på foreningens hjemmeside i første halvdel af juli og bestod af 3 dele:
Rørvigs naturværdier – før, nu og i fremtiden – Pejlemærker for Rørvig By og Lands arbejde 8 sider
Rørvigs Naturværdier – før, nu og i fremtiden – Redegørelse
49 sider
Bilag om Rørvigs geologiske historie og landskabsudvikling m.v.
28 sider
Med dette som grundlag arrangerede vi i et samarbejde mellem landudvalget og aktivitetsudvalget et
borgermøde i Sognegården i efterårsferien den 19. oktober 2019, for at orientere om arbejdet og få input
fra interesserede medlemmer, Rørvig-borgere og landliggere. Mødet var annonceret i vores blad, på
hjemmesiden, med annoncer og artikler i den lokal presse og med opslag og bannere i byen. Der var et flot
fremmøde på i alt 64 deltagere, og mødet varede 3 timer. Vi omdelte en opsummering af redegørelsen som
en 8-siders flot opsat pjece, som var layout’et af vores bestyrelsesmedlem Flemming Hansen.
Mødet lå i fin forlængelse af et tilsvarende møde, som Odsherred Kommune og Grønt Råd havde arrangeret
i Vig weekenden forinden, rettet mod hele kommunen. Vores arbejde falder derfor godt i tråd med
kommunens fokus på områdets største aktiv – naturen.
Efter en kort generel introduktion til emnet blev deltagerne opdelt i 3 grupper, der hver diskuterede 3
udvalgte emner, som vi havde valgt at fokusere på, efterfulgt af en fremlæggelse og diskussion af hvert af
emnerne med ”tovholdere” fra bestyrelsen.
Det første emne var naturen i sommerhusområderne. Blandt de emner, som kom frem var, at der er behov
for mere information og rådgivning til sommerhusejerne, blandt andet om de gode eksempler på
naturpleje, som ses rundt omkring. Sommerhusejerne kunne slå sig sammen i nabogrupper og tilrettelægge
en fælles planlægning af naturplejen. En kerne i formidlingen er de 45 grundejerforeninger og vejlaug,
hvoraf cirka halvdelen er tilsluttet FSNR. Der blev diskuteret, om man kunne oprette dialoger og
erfaringsudveksling mellem grundejerforeningerne enten i regi af FSNR eller i regi af RVBL. RVBL vil drøfte
med FSNR, hvorledes dette kan ske.
Naturen i sommerhusområderne er en meget vigtig del af naturen i vores område, men er truet
af ”urbanisering”, som kan komme fra trenden mod at bygge nye større og mere komfortable sommerhuse
og trenden mod, at pensionister anvender sommerhusene som helårsbolig med heraf følgende ændringer.
Det blev foreslået, at RVBL kunne udarbejde informationsmateriale til nye tilflyttere (både sommer og
helårs), som kan formidles via ejendomsmæglerne. Materialet skulle også nævne, at overholdelsen af
lokalplanerne er til alles bedste. Ikke mindst reglerne om hegn og kvasbunker.
Mange områder er endnu ikke omfattet af lokalplaner. Det blev drøftet, hvorledes RVBL kunne agere som
katalysator for grundejerforeninger og kommune med at udarbejde ”standardiserede” lokalplaner.
Det andet emne var, hvordan vi håndterer tilgroning af naturarealer, og hvad den generelle holdning til
naturen er. Skal den gå sin gang, eller skal vi acceptere aktiv naturpleje som en forudsætning for naturens
tilstedeværelse? Gruppen havde en livlig diskussion med argumenter for begge synspunkter. På den ene
side har vi flot urørt natur f.eks. omkring Myntestien, ved Dybesøs vestlige side ud mod søbredden og flere
steder i plantagen. På den anden side har vi en flot og smuk strandeng og lyngeng på Korshage, som i dag
kun eksisterer, fordi amtet tilbage i 1980’erne og senere Naturstyrelsen har foretaget rydninger af opvækst,
i dag fulgt op af kreaturers græsning og jævnlige frivillige rydninger af beboerne i samarbejde med
styrelsen.
Behovet for rydning af Dybesøs østside, rydningen ved Højsandet, opvæksten på Skansehage og en mulig
rydning af brandbælterne blev drøftet. Vigtigheden af rydningen af japansk pileurt - en invasiv og meget
aggressiv art - blev understreget.
Det tredje emne var naturen i byområdet. Der er mange mindre naturarealer og grønne fællesarealer, som
har stor værdi for oplevelsen af byen. Flere er ejet af kommunen, heraf en del overdraget fra RVBL. Der blev
foreslået forskønnelse af byrummet ved torvet, ved Lindegården og ved havnen med mere natur. Et
samarbejde med bylauget om disse emner blev foreslået. Fartproblemer i byens trafik blev påpeget.
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Isefjordsstien blev diskuteret, herunder stiens ufremkommelige tilstand efter kraftig nedbør. Stien er
kommunalt ejet, ansvaret mellem kommunen og private ejere af tilstødende områder blev drøftet. Der blev
udtrykt ønske om, at den tidligere adgang fra stiens sydlige ende til Skredbjergs strand bør genetableres.
Der var stor tilslutning til idéen om at søge at genetablere et vådområde som ”byfælled” på Søndervang på
kommunens område bag vandværket, som vi kommer tilbage til senere.
Som konklusion kan vi sige, at det er første gang, vi har afholdt et sådant fokuseret debatmøde.
Arrangementet kan ses som et eksperiment, og der blev udtrykt stor tilslutning til afholdelse af møder som
dette, med mere tid til at involvere beboere og landliggere i en direkte diskussion. På denne måde må
foreningens initiativ og formen for mødet siges at have været en succes, som vi godt kan gentage.
Der forestår et arbejde for foreningen med opfølgning, og især en dialog med kommunen, Naturstyrelsen og
andre relevante enheder. Men vi må erkende, at henset til at det hele er frivilligt arbejde, så har der
efterfølgende været andre forhold i foreningen, som har taget mere tid og flyttet fokus for opfølgningen.
Det håber vi at rette op på fremover. Vi planlægger i samarbejde med aktivitetsudvalget at invitere
interesserede medlemmer til et senere dialogmøde om opfølgningen især omkring lokalplaner.
En opfølgning som har trukket ud, er en naturpleje af rydningen på Højsandet. Vi havde planer om i påsken
2020 at samle frivillige til rydning under bistand af Rørvig Hus og Have. Men dels var samling af frivillige
under corona-virussens højdepunkt ikke forsvarlig, og dels skønnede Rørig Hus og Have tilbage i januar
2020, at der ville skulle medgå godt 200 timer til at hive birkeskud og andre skud op med rod, og det er altså
f.eks. 20 mand i 2 x 5 timer. Vi har også for nyligt været i kontakt med Skovstyrelsen, som oplyser at der
ligger en aftale om, at det er kommunen, som skal stå for den efterfølgende vedligeholdelse af området, så
vi tager kontakt til kommunen efter ferien. Vi er klar over, at skuddene vokser hurtigt, så hvis der skal
ryddes, skal det gøres snarligt.
Vi har i årets løb haft en række sager i regi af landudvalget, hvoraf flere er direkte relateret til vores
naturplan:
Vi har fået en henvendelse fra naboer og omkringboende om rydning af en grund i vængerne nær
Langeline. Lokalplanen for området statuerer at områdets karakter af sammenhængende skov skal bevares,
og at rydning kun må ske af hensyn til solindfald og kun i begrænset omfang, idet den naturlige vegetation
skal værnes og vedligeholdes, om nødvendigt med nybeplantning. Vi har sendt en skrivelse til kommunen
herom, men også overfor kommunen betonet behovet for en generel drøftelse af, hvorledes kommunen og
grundejerforeningerne fremover kan bidrage til at sikre lokalplanernes overholdelse og opfordre nytilkomne
sommerhusejere og andre tilflyttere til at respektere lokalplanerne og forstå vigtigheden af at bidrage til
bevarelsen af områdets samlede naturpræg. Vi har dog efterfølgende været i dialog med ejeren, som har
forsikret, at der vil ske omfattende nyplantning.
Vi har fået en tilsvarende henvendelse fra et medlem på Skansehage, som har rådført sig om man kunne
gøre noget ved permanent opstillede campingvogne på sommerhusgrundene, hvor vi har henført til at
permanent opstilling er i strid med lokalplanen derude.
I en anden sag har Byrådet i Odsherred Kommune den 30. juni 2020 valgt at sende forslag til delvis
aflysning af lokalplan nr. 72 og lokalplan 2011-36 i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanerne aflyses for den
del der dækker matr. nr. 9cz, Rørvig By i Søndervangen vest for Søndervangsvej, hvor området overføres fra
byzone til landzone.
Baggrunden er, at kommunen i efteråret 2019 satte det cirka 10 hektar store område til salg for 1,3
millioner kroner. Godt halvdelen af området ligger i byzone og halvdelen i landzoneområde, og kommunen
udbyd med muligheden både som landzone alene eller med en ny lokalplan i forbindelse med et evt.
bebyggelsesprojekt. Området er nu solgt til en lokal hesteopdrætter, men tinglysningen er ikke afsluttet.
Herefter skal kommunen forestå overførslen til landzone og har derfor sendt overførslen til høring.
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Foreningen har netop indgivet høringssvar til kommunen. Vi har anført, at det som konklusion for en
naturfredningsforening naturligvis er positivt, at et byområde tilbageføres til landzone. Men vi udtrykte
betænkelighed ved, at muligheden for at genskabe en sø i vådområdet kan blive stækkede, medmindre den
nye ejer kunne se på en sådan løsning på frivillig basis. Dette vil også gælde for de beboere, som har købt
ejendomme her på adressen ”Ved Møllen” under indtryk af planerne i den da gældende Lokalplan 72, som
foreskrev kommunens anlæggelse af et gadekær til gavn for beboerne.
Vi henviste til vores naturplan, hvor vi netop foreslog at arbejde videre med et projekt om anlæg af en sø i
dette vådområde, idet ældre kort viser, at der tidligere har været en sø her. Vi henviste til vores
borgermøde, hvor der var stor tilslutning til denne idé. Genopretning af tidligere søer kan gøres med
fondsstøtte og med hjælp især fra HedeDanmark. Et sådant projekt vil tilføre ny natur i Rørvig og være til
stor værdi ikke blot for beboerne, men for hele Rørvig. Så vi henstillede til kommunen i deres videre
dispositioner at tilstræbe at opretholde muligheden for at genetablere en sø i dette vådområde. Vi har haft
en kort dialog med den kommende ejer og sonderet et evt. køb, samarbejde e.l. om et sådant projekt.
Den 25. februar rettede foreningen en henvendelse til kommunen om en ansøgning fra tele- og
mobilselskabet Hi3G om en 42 meter høj antennemast i gitterkonstruktion på toppen af Nørrevang i
Rørvig. Der var ansøgt om placering på kommunens grund ved ”Danmarks Midtpunkt” i landzone.
Vi anførte, at vi var opmærksomme på ønsket om god mobildækning, men at der siden 1996/1997 er
etableret 5 master til dækning af Rørvig-området således, at dækningen er tættere end andre områder i
Odsherred Kommune, hvor der i alt er godt 41 master. Vi anmodede kommunen om, at denne sag blev
overvejet ganske nøje, og at der søgtes alternative løsninger, af følgende årsager:
Med en beliggenhed på Nørrevangs højdedrag på 22,5 meter ville masten nå 65m i højde! Den ville blive
synlig over hele Nørrevang, fra Skansehageområdet, fra Isefjorden, og sandsynligvis også fra Dybesøtangen.
En mast udformet i gitterkonstruktion som den foreslåede er yderligere mere skæmmende end en mast i
en enklere rørkonstruktion.
Masten ville yderligere ligge blot et par hundrede meter fra den eksisterende 18 meter høje mast opført i
2003/2004, som dengang mødte stor modstand. Nykøbing-Rørvig Kommunes tilladelse blev af 4 foreninger
og en række enkeltpersoner indklaget til Naturklagenævnet, som i sin afgørelse stadfæstede, at masten
ikke måtte forhøjes. Siden afgørelsen har væksten i omkringliggende træer medført, at masten er blevet
mindre skæmmende.
Den påtænkte placering var meget nær og omsluttet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 102, ”Havet mellem
Korshage og Hundested”, og EF-habitatområde nr. 134, ”Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig”,
samt hovedparten af Natura 2000-område nr. 153, hvor også Dybesø indgår. Området er et af 10 markante
fugletræks-steder i Danmark. Et stort antal forskellige fugle trækker hvert forår hen over Nørrevang og
videre ud over Korshage, for nogle fuglearter med enorme antal. Undersøgelser af fugledødelighed viser, at
antenne-master på verdensplan slår mange gange flere fugle ihjel end vindmøller. Lysblink på toppen af
masten for at forhindre fugledød vil udgøre en enorm lysforurening og blev opgivet på den gamle mast.
Vi anførte endvidere, at placeringen stred mod Miljøklagenævnets generelle anvisning for anlæg af
mobilantennemaster i landzoneområder, hvor placering i bymæssig bebyggelse frem for det åbne land
foretrækkes, hvor placering i kystområder bør undgås, hvor nye antenner så vidt muligt bør placeres på
eksisterende master eller høje bygningselementer, og hvor landskabeligt skæmmende masteplaceringer
forudsætter godtgørelse af at dækningen ikke tilnærmelsesvis kan opnås ved mindre skæmmende
placeringer. Vi anførte, at det burde undersøges, om ikke Hi3G kunne søge om at anvende denne
eksisterende mast eller alternativt placeringer på eksisterende bygninger i de underdækkede områder.
Måske havde vores indsigelse sammen med en række private en vis betydning. I april blev vi bekendt med
en ny ansøgning og henvendte os til kommunen herom. Det fremgik, at der nu forelå en revideret
ansøgning på en 36 meter rørmast på samme placering som den eksisterende, men telefonisk blev vi
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oplyst, at højden kunne blive forøget. Det ville betyde ændring fra rørmast til den meget mere synlige og
skæmmende gittermast. Vi er ikke bekendt med, at den aktuelle ansøgning er indgivet, men under alle
omstændigheder skal Miljøankenævnet høres med nævnets kendelse om, at masten ikke må være højere
end 18 meter.
Endeligt kan vi berette, at vi sidste år fik en forespørgsel omkring den planlagte ændring af skydebanen ved
Isefjordsstien bag Sognegården. Den eksisterende skydebane kan ikke anvendes længere. Den planlagte
skydebane vil have en meget lavere støjgenerering og planen var kun at skyde én gang om ugen. Projektet
har de fornødne tilladelser fra Kystdirektoratet, kommunen iht. planlovens §3 og en foreløbig godkendelse
fra politiet, men der mangler den fornødne landzonetilladelse, og det er usikkert om denne opnås. Om der
kan laves en løsning med at bruge arealer mod fodboldbanen, er stadigt usikkert. Hvis skydebanen
nedlægges, vil arealet henligge som nu og blive anvendt til hundetræning og andre formål. Der er ryddet op
og skydeaffald er fjernet.
Bestyrelsen har besluttet, at vi tager en pause med opsætning af bænke, men er opmærksom på de ønsker
der har været fremsat omkring ideer til udskiftning eller nyopsætning.
FORMIDLING OG AKTIVITETER
Omkring foreningens formidlingsaktivitet, har vi nu udgivet i alt 14 halvårlige blade i det store format siden
2012 og får stadigvæk god feed-back fra medlemmerne om bladets betydning.
Corona har forhindret at vi har arbejdet på de større arrangementer, herunder et ”Dark Sky” arrangement,
som oprindeligt var planlagt i august. Men vi har i samarbejde med Keld Jensen fortsat med at gennemføre
byturene. Vi har haft 2 byvandringer på tirsdage i juli, og 2 vandringsture om Rørvigs kunstnere på torsdage
i juli. Deltagerantallet har været begrænset, men det er glædeligt at deltagerne overvejende har været
medlemmer. De foldere, som vi fik udarbejdet sidste år med støtte fra Nordea-fonden og som er placeret
ved Lodshuset i havnen og hos Kurt, er blevet meget flittigt benyttet og viser, at arrangementet med
vejledningen om de 5 familieture benyttes flittigt. Aktivitetsudvalget har endvidere bistået, og vil bistå
møllelauget i dettes arrangementer.
Vores medlemstal har været stabilt, afgangen opvejes stort set af tilgangen af nye medlemmer, hvor en del
er kommet via lauget. Vi har for tiden 647 betalende medlemmer.
VEDTÆGTER OG FORRETNINGSORDEN
På sidste generalforsamling i august 2019 var der to forslag til vedtægtsændringer. Et helt nyt sæt vedtægter
blev fremsat af Simon Christiansen, Tom Keller Bruun, Ole Wiborg og Ejnar Olsen forkastet af
generalforsamlingen. Der var flertal for bestyrelsens ændringsforslag, men ikke med de nødvendige 2/3.
Herefter blev bestyrelsen af forsamlingen opfordret til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af
forslagsstillerne og medlemmer fra bestyrelsen, som i fællesskab skulle udarbejde et forslag til reviderede og
moderniserede vedtægter.
Bestyrelsen prioriterede først at få udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, idet grundlaget for, hvad
der skal stå i vedtægterne i forhold til hvad der står i forretningsordenen herved er klarere. I oktober 2019
nedsatte vi et udvalg i bestyrelsen til udarbejdelse af forretningsorden. I maj 2020 vedtog bestyrelsen en
sådan forretningsorden. Vi vil ikke her gå i detaljer med indholdet, men henvise til hjemmesiden, hvor den
er uploadet under vedtægter.
Herefter har en gruppe fra bestyrelsen bestående af Anders Holst, Svend Kirkegaard-Sørensen, Einar Olsen
og Otto Graham samt suppleanten Lasse Braae haft en række møder med forslagsstillerne for det
vedtægtsforslag, som blev forkastet på sidste generalforsamling. Denne arbejdsgruppe har set på en
modernisering af vedtægterne i overensstemmelse med beslutningen på sidste generalforsamling. Anders
Holst har været leder af gruppen.
Der har været afholdt 5 møder og der påregnes yderligere 2 møder i august og muligvis møder i september.
Arbejdsgruppen vil herefter fremsende det opnåede resultat af dette arbejde til bestyrelsen.
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