
Generalforsamling Rørvig By og Land – 2. august 2013 

Beretning 

Denne beretning beskriver foreningens aktiviteter fra fusionen 1/4 2012 og frem til nu. 

Foreningen Rørvig By og Land blev til som en fusion mellem Rørvig Naturfredningsforening og 

Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn. På de 2 foreningers generalforsamlinger i august sidste år 

blevet fusionen besluttet og endelig bekræftet på ekstraordinære generalforsamlinger i september 

2013. 

Fusionen trådte i kraft med virkning tilbage fra 1/4 2012. Formålet som blev indgående beskrevet i 

fusionsredegørelsen sidste år, var kort fortalt at samle de gode kræfter i en og samme forening, 

idet de to foreninger i de senere år var begyndt at arbejde sammen på flere områder, og at 

formålene med de 2 foreninger stort set var de samme, samtidig med, at mange efterhånden 

forvekslede de to foreninger med hinanden. 

Resultatet blev en forening med mere end 850 medlemmer, og flere er kommet til siden. 

Bestyrelserne fra de gamle foreninger gik stort set alle ind i den nye bestyrelse, som således blev 

på 14 medlemmer samt 2 suppleanter. Man kan sige, at det er mange i en bestyrelse, men efter 

fusionen er der flere arbejdsopgaver for foreningen. 

Vores tidligere medlem i Rørvig Naturfredningsforening Lejf Meyer kunne på grund af sygdom ikke 

deltage i det fortsættende arbejde, og det er med sorg at vi har erfaret at Lejf afgik ved døden den 

29. april 2013.  Lejf var kendt i Rørvig for sin tid som leder af Danske Banks filial her, og var meget 

aktiv som bestyrelsesmedlem siden 2001. Vores tidligere bestyrelsesmedlem i Rørvig 

Bevaringsforening, Bjarne Østrup, er efter længere sygdom afgået ved døden den 27. februar 2013. 

Bjarne var meget aktiv med bygningsforhold i Rørvig og bidrog med arbejde hertil selv efter sin 

udtræden af bestyrelsen i 2010. 

I årets løb har bestyrelsen særligt arbejdet på at implementere fusionen i det praktiske arbejde. Vi 

har arbejdet med et nyt fælles logo, som blev færdigudarbejdet i efteråret med særlig indsats fra 

vores bestyrelsesmedlem Flemming Hansen. Vi har etableret ny hjemmeside www.rvbl.dk med 

særlig indsats fra vores bestyrelsesmedlem Troels Brandt og vi har nu en platform som skal 

udbygges. Vores blad blev relanceret med det nye logo og er udkommet to gange i det nye regi, i 

december og i juli. Vores kartoteker er kørt sammen og efter en opkrævning alene Rørvig 

Naturfredningsforenings medlemmer, og i efteråret kan kontingentopkrævningen nu koordineres og 

ske under ét. Vi skal finde den optimale fremgangsmåde for den fremtidige kontingentopkrævning. 

Vores regnskaber er koordineret indbyrdes og vi aflægger nu det første regnskab for den 

fusionerede forening på denne generalforsamling. 

Som en vigtig del af varetagelsen af de mange samlede nye arbejdsopgaver har bestyrelsen valgt 

at nedsætte en række udvalg, og størstedelen af foreningens arbejde kommer nu til at foregå i 

disse udvalg. Der er nedsat følgende udvalg: 

Forretningsudvalg, som tager sig at de daglige opgaver omkring driften af foreningen og 

koordinationen af foreningens arbejde. 

Mølleudvalg, som har ansvaret for Rørvig Mølle, som har været ejet af naturfedningsforeningen i 

mange år og nu ejes i regi af den fusionerede forening. 

Byudvalg, som har til opgave at følge Rørvig indenfor bygrænsen og besvare henvendelser fra 

kommunen i høringsspørgsmål 

Landudvalg, som har til opgave at arbejde med forhold udenfor bygrænsen, herunder 

naturfredning, naturpleje, og sager som måtte opstå i sommerhusområderne og i 

landbrugsområderne. 

PR & aktivitetsudvalg som står for foreningens aktiviteter, ture og det grønne hus på havnen. 

Formidlingsudvalg, som står for medlemsblad, hjemmeside og andre informationsopgaver om 

foreningen. 

Udvalgene besættes af medlemmer fra bestyrelse, men alle interesserede medlemmer er velkomne 

til at deltage i udvalgsarbejdet. Det eneste krav, som vedtægterne beskriver, er at 

udvalgsformanden er et bestyrelsesmedlem. 

Vi vil kort orientere om arbejdet i de enkelte udvalg, og efter aflæggelsen af beretningen vil der 

være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte udvalg. 

Mølleudvalget: 

Vi har, som tidligere nævnt, sonderet interessen for etablering af et møllelaug i tilknytning til Rørvig 

Mølle. Vi har udarbejdet en adresseliste over personer i Rørvig, som tidligere har tilkendegivet en 

mulig interesse for at deltage, og vi vil i løbet af sensommeren indkalde til et møde for at vurdere 

muligheden for at stifte lauget og, såfremt interessen fortsat er til stede, gennemføre stiftelsen. Vi 

http://www.rvbl.dk/


har i løbet af året udarbejdet et udkast til et sæt vedtægter, som vi vil kunne forelægge. 

Indsamling af midler fra fonde og Kulturstyrelsen til restaurering af møllen vil være en stor og 

tidskrævende opgave, og en restaurering vil realistisk ikke kunne påbegyndes før om et par år. 

Derfor agter vi i mellemtiden at gennemføre en vis vedligeholdelse, især fornøden udskiftning og 

isætning af spån og maling af møllekroppen. Vi har i årets løb fået opsat en ny bænk i massivt 

egetræ og skiftet de tidligere betonben ud med træstolper. Vores forsikringsselskab har tidligere 

ønsket at genforhandle policen for vores brandforsikring, og præmien er nu efter en længere dialog 

hævet til kr. 17.100. 

Husk Åben Mølle Dag, lørdag, den 10. august kl. 11 – 15. 

  

Byudvalget: 

Byudvalget har tre medlemmer. Først holdt man et par møder med også foreningens formand som 

deltager, hvor vi diskuterede, hvad byudvalgets opgaver fremover kunne være. 

Indlysende er det vores opgave at udarbejde høringssvar på foreningens vegne, når kommunen 

giver os mulighed for dette. 

Desuden har vi ønsket at udarbejde en folder, som kan vejlede byens nuværende og kommende 

borgere om, hvad de skal være opmærksomme på, når de ønsker at bygge nyt eller forandre 

eksisterende byggeri. Det drejer sig f.eks. om lokalplaner, bygningsreglement, 

fredningsbestemmelser mm. Vi skal ikke stå for selve den faglige rådgivning, men hjælpe med at 

finde den nødvendige viden og information på området. Der er endnu ikke et færdigt produkt, men 

et forslag til indhold, som vil blive fremlagt på et kommende bestyrelsesmøde. 

Behovet for en sådan folder er blevet synliggjort af de tre sager, som kommunen har sendt til 

høring hos foreningen i det forløbne år. I alle tre tilfælde har vi over for kommunen først og 

fremmest tilkendegivet, hvorledes vi mener, at lokalplanen skal læses/fortolkes. Af svarene til 

ansøgerne fremgår, at kommunen i det store og hele er enige med os i vores fortolkninger. 

Der har været tale om to sager i lokalplanens område A, det gamle Rørvig og én fra lokalplanens 

område C, butiksområdet. 

Vi er opmærksomme på at især én sag har optaget mange i Rørvig, nemlig lukningen af galleriet 

Zoega i Bagerstræde (område C). Kommunen havde tilbage i april krævet at der skulle indsendes 

byggeansøgning og etableres handicaptoilet, uretsmæssige krav som begge siden blev frafaldet, 

hvorimod kommunen ville tage stilling til skiltningen på galleriet. Inden kommunens endelige svar 

om skiltningen i slutningen af juni besluttede Zoega at lukke galleriet med begrundelse i det 

opslidende sagsforløb. Få dage efter gav kommunen tilladelse til skiltningen, betinget af en række 

ændringer. Kommunen havde forinden henvendt sig til vores forening for en høring, sådan som 

Bevaringsforeningen tidligere er blevet hørt i byggesager. Vores byudvalg påpegede en række 

uoverensstemmelser af skiltningen i forhold til lokalplanen, og vores brev indeholdt nogle ordvalg 

som måske kan diskuteres, men det skal understreges, at vores høringssvar intet har haft med 

beslutningen om lukningen at gøre, sådan som nogle kan have opfattet det. Kommunen skærpede i 

øvrigt kravet til ændringerne af skiltningen i forhold til vores brev, idet kommunen tillod ophængte 

skilte, men ikke de monterede klovnehoveder. 

Endelig har vi interesseret os for Helhedsplan for Rørvig Havn og ladet os orientere, både skriftligt 

og på stormødet i sejlklubben i februar måned, hvor vi efterfølgende har kommenteret på den 

fremlagte plan. Vi synes på mange måder godt om planen – men noterer os, at det er småt med 

virkemidler til at realisere den. 

Landudvalget: 

I juni 2012 barslede Energikommissionen med anbefalinger til placering i kystnære havvindmøller, 

og her blev området i Nyrup Bugt udfor Rørvig anbefalet blandt 16 placeringer. Vi indsendte sidste 

sommer en kraftig protest mod placering her og visualiserede hvorledes disse tætliggende møller 

ville tage sig ud fra stranden i Rørvig. Vi har med stor tilfredshed noteret os, at denne placering 

blev frafaldet i den endelige udpegning i december, hvor 8 områder blev identificeret, senere 

reduceret til 6 områder. 

Der er for tiden en sag som har interesseret mange, nemlig naturplejen på Skansehage. I forsøget 

på at forhindre, at den invasive hybenrose Rosa Rogusa breder sig og fortrænger den kendte unikke 

blomster flora i området har Naturstyrelsen sidste år indhegnet hele Skansehagen, udsat køer til 

græsning og foretaget en maskinel slåning af roserne. Landudvalget gjorde allerede indledningsvis 

indsigelse mod brugen af kvæg, som fjerner den bevaringsværdige vegetation, før de nødtvunget 

spiser roser, og hvis størrelse og kokasser afholder en del publikum fra at besøge området. Her er 

får eller geder at foretrække. Vi har siden over for myndighederne med henblik på den fremtidige 



plejeplan foreslået en opdeling af indhegningerne, så man kan koncentrere græsningen om de 

tættest befængte områder, mens dyrene holdes fra publikum og tørbundsflora andre steder. 

Hybenroserne er imidlertid et problem ved mange af vore kyster, som Naturstyrelsen ikke har 

fundet en løsning på endnu. Derfor må vi leve en tid med eksperimenter – men vi foretager nu efter 

sommerens erfaringer en fornyet henvendelse til Naturstyrelsen, som stort set vil blive en 

gentagelse af vort forslag, som vi drøfter med fagfolk. 

Sidste år henvendte vi os ligesom mange andre til Naturstyrelsen om fældningen i plantagen – og 

den blev drøftet med skovrideren på Naturfredningsforeningens generalforsamling sidste år. Der 

blev ryddet nødtørftigt op og fliset. Det så stadig ikke kønt ud i vinter, men sommerens græsvækst 

har sløret de tilbageværende grendynger så meget, at vi ikke umiddelbart har planer om at gøre 

mere. 

I bladet har vi desuden omtalt projektet på Højsandet, hvor Rørvig Foreningsråd forhandler med 

Naturstyrelsen og kommunen om reetablering af et stykke af den tidligere åbne skråning. 

Landudvalget er aktivt i dette arbejde. Vi har ligeledes omtalt kystsikringen ved Flyndersø, hvor vi 

afventer kommunens udpegning af en følgegruppegruppe omkring en forundersøgelse, hvor vi er 

foreslået som deltager. 

PR & aktivitetsudvalget: 

Vor forening har videreført en række aktiviteter kendt fra de to fusionerede foreninger. Således har 

der været åbent i Lodshuset på havnen både lørdag og søndag alle weekender i juli måned samt i 

den kommende weekend. Her har vi mulighed for at komme i kontakt med mange mennesker, 

fortælle om vort virke og få både nye medlemmer samt formidlet og solgt nogle af de bøger og 

andre effekter, der illustrerer vort virke. 

Der har været gennemført en byvandring i Nakke med spændende fortællinger fra Ove Klaumann 

og Jon Vedel. Der var fin deltagelse selvom det var en rigtig varm sommereftermiddag i forrige uge. 

Desuden har der i samspil med ” Den gode historie” været afholdt 2 byvandringer i Rørvig, hvor 

Keld Jensen har været guide. 

Endelig holder vi i morgen lørdag en kombineret cykel- og vandretur til Nakkehage området. 

Formidlingsudvalget: 

Vi har i december sidste år og her i juli udgivet et medlemsblad. Bladet har på god vis kunnet 

formidle de områder, som foreningen beskæftiger sig med. I tillæg til det blad, som 

Bevaringsforeningen tidligere udgav, er der nu kommet mere naturbeskrivelse, og medlemmer fra 

Rørvig Naturfredningsforening kan også læse om huse i Rørvig og de særlige forhold, som knytter 

sig hertil. 

Bladet kan kun tilvejebringes med den store støtte, som vores annoncører viser os. Tak for det. 

Vi har også fået en hjemmeside op og køre www.rvbl.dk. Hjemmesiden er bygget op således de 

enkelte udvalg selv kan tilføre oplysningsmateriale, dette er ikke helt på plads endnu, men siden vil 

løbende bliver opdateret og mere indhold vil komme til. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og for 

bestræbelserne på at få de to tidligere foreninger til at blive til én, og med disse ord overbringes 

beretningen til generalforsamlingen 
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