
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. januar 2016 

Sted: Hos Jacob Thomsen 

Deltagere: Anne Jacobsen,   Jacob Thomsen, Claus Fabricius 

På  Skype:  Mia Damsted   

Fraværende: Vibeke Hein Olsen 

Referent: Anne Jacobsen  

Næste møde d. 22.03.16 kl. 13.00 hos Anne  

1. Økonomien har det fint, - ingen udeståender. CF 

2. Affaldsplanen/ressourceplanen er på vej gennem systemet. 3 høringssvar er indkommet 

(heriblandt vores) og det ser ud til, at der bliver en opsamlingsplads for haveaffald på Nordøen, - 

ganske som vi har foreslået. VHO følger planens gang gennem systemet. 

3. Der er sendt en del beskæringsbreve ud. Ærgerligt at det er nødvendigt. AJ 

4.  Vendepladserne er ved at være på plads, med de korrekte mål. AJ og VHO 

5. Forurening af farvandet omkring Samsø er der obs på, - der er nu tre nye ansøgninger om store hav 

dambrug. Disse behandles af Naturwerhvervsstyrelsen og følges af kommunen  og  diverse miljø 

foreninger med indsigelser. 

6. Vores hjemmeside er nu forsynet med de relevante tinglyste dokumenter og ”Den lill gule folder”. 

På generalforsamlingen vil der blive orienteret om, at hjemmesiden bliver lukket i en periode, pga 

modernisering. 

7. Da Lokalplanforslag 74 er blevet genfremsat i 2014, er det den plan, som er gældende, - vær 

opmærksom på det ved byggeri. 

8. Spildevandsplanen: Der er nu fremlagt forslag til ny Spildevandsplan. Vi følger sagen nøje, da vi 

undrer os over, at Statsforvaltningen pludselig har lyn ekspederet vores klage, lige efter at vi for 3. 

gang havde bedt om aktindsigt. Vores klage er blevet afvist i brev af d. 18.12.15. 

9. Det betyder følgende handlinger fra os: 1. Klage til miljøklagenævnet, så snart den reviderede 

Spildevandsplan er fremlagt til høring, - 2. Klage til ombudsmanden over Statsforvaltningen, -  

3.  Reaktion på Planen når denne kommer i høring, med krav om en VVM undersøgelse, - 4. 

Læserbrev. 

Det er lykkedes at få indsigt i en sag fra Odsherred kommune, - hvor et kloakeringsprojekt har 

været  stoppet bl.a. begrundet et krav om udarbejdesle af en miljøundersøgelse.. Vi ser nærmere 

på om der er elementer fra den rapport, som vi kan bruge. JT 

10. Vejene lider under de tunge arbejdsmaskiner og gennemkørsel til Syd. Per Even Rasmussen 

tilskrives om dette. AJ 

11. Ingen har meldt sig som medlemmer af en festkomité  til foreningens 40 års jubilæum. 

12. Mia påtager sig, at male indhegningen ved affaldscontainere, og  Jacob udbedrer bænken på 

stranden. 

 


