SAGT - Beretning 2014.
Indledning
Repræsentantskabsmødet 2013 bød på store ændringer i SAGTs bestyrelse. Vores
formand Doris Nellemann Stilhoff og bestyrelsesmedlem Hanne Holt Hansen
havde begge valgt at trække sig på grund af alder, og desværre var
bestyrelsesmedlem Frits Løvschall afgået ved døden.
SAGTs bestyrelse foreslog Peter Post Hansen som ny formand – han blev valgt.
Dette betød, at vi der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. SAGTs bestyrelse
foreslog at suppleant Leila Møller rykkede op som bestyrelsesmedlem og fra
salen/via brev stillede følgende op til valg: Poul Jørgensen fra Tengslemark Ny og
Karl-Anker Thorn fra Kongeparten. Alle tre blev valgt. Herefter skulle der vælges
en ny suppleant. Hertil meldte Henning Madsen sig fra Ebbes Lyng – han blev
valgt. Både revisor Robert Ludvigsen og revisorsuppleant Poul Jegsen Schmidt
blev genvalgt.
Den nye bestyrelse ser herefter således ud.
Peter Post Hansen – formand
Kirsten Laage-Petersen – kasserer/sekretær
Leila Møller, Karl-Anker Thorn og Poul Jørgensen – bestyrelsesmedlemmer
Henning Madsen - suppleant
SAGTs bestyrelse har i 2013 afholdt 8 bestyrelsesmøder, 1 konference, 1
repræsentantskabsmøde, 4 møder med KSO (koordinationtionsudvalget for
sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred kommune), 4 SOL-møder som er
Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere med Odsherred Kommune og 2
møder med Odsherreds Forsyning (OF).
Som tidligere nævnt, drøfter man på KSO møderne de emner hver af de gamle
sammenslutning ønsker taget op på møderne med Odsherred Kommune samt
Odsherred Forsyning.
Nye kommissorier – på de sidste 2 SOL-møder i 2013 ønskede Odsherred
Kommune at udarbejde et egentlig kommissorium for SOLs arbejde, ligesom de
ønskede nye kommissorier for Grønt Råd og Færdselsudvalget. Det har sat
samarbejdet lidt i stå, idet den nye formand for Miljø og Klima (MOK) ikke har
haft tid til at sætte sig ind i opgaven. Vi venter således på nye mødedatoer.
1 Fællesmøde med grundejere
Det årlige møde med sommerhusejere blev afholdt den 10. august. Der er bred
enighed om det gode ved disse møder., hvor man på forhånd kan indsende
spørgsmål man ønsker belyst, samt stille spørgsmål til de emner der er på
dagsordenen. I 2013 gav udvalgsformand Annelis Stamm en beskrivelse af MOK
(Miljø og Klima) meget forskelligartede opgaver, spændende fra naturplejeprojekt
”Korevlerne”, kommende kommuneplan, GeoPark, indbrud i sommerhuse til
skorstensrensning, tang på standene og kloakering.
Vi forventer der kommer et nyt årligt møde i august.
2 Beredskab / ambulancetjeneste –
Sidste år blev der bevilliget 50 mill. til region Sjællands akuthelikopter så den
blev døgnbetjent fra 2014.
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Selv om det er trist når den skal i brug, så er det et rigtig godt supplement til
ambulance-tjenesten og en tjeneste der giver yderligere tryghed.
Husk stadig på, at sommerhusejere/-gæster kan anvende Sundhedscenteret til
bl.a. genoptræning /færdigbehandling – det kræver blot en henvisning fra
egen læge.
Akuttelefon Sjælland har tlf.nr. 7015 0708. Lægevagten 7015 0700
Responstid er ca. 8 min det viser årsrapporten om Region Sjællands præhospitale
indsats i 2012.
Skadeklinikken har åbent – hverdage fra kl.14-22 / Weekender fra kl. 10-20
3 Skorstensrensning – på mange af vore møder i 2013 blev der talt om
skorstensfejning – blev det gjort eller ikke – der herskede blandt vore
medlemmer en stor tvivl. Vi fik i KSO regi en aftale i stand med de to
skorstensfejermestre i området. For Trundholm nord – Svend Aage Madsen og for
det øvrige Odsherred Jørgen Gustavsen.
På mødet fremlagde vi vore problemstillinger – Vi ønskede os: bedre orientering
om rensningen havde fundet sted - den lille gule lap ønskede vi større og på en
bedre kvalitet papir. Vi ønskede en oversigt over hvornår skorstensfejeren kom i
områderne – gerne i den lille grønne. Gerne en SMS/mail løsning. Endelig mente
vi skorstensfejernes kontrakter burde tages op til revision. Det sidste
mentekommunens repræsentant dog ikke, der kunne være tale om før ved skift
af skorstensfejermestre. (Det skal her siges at de nærmer sig pensionsalderen)
Vi fik gennemtrumfet, at der kom en liste på kommunens hjemmeside med
angivelse af, hvornår de kommer rundt i områderne.
Svend Aage Madsens liste for 2014 er lagt på SAGTs hjemmeside.
4 Genbrugsstationer – det er besluttet at Genbrugsstationen i Hønsinge skal
ombygges, således at man kan køre op over en rampe og derved kaste affaldet
ned i en container frem for at løfte det op i containeren. Pt. ved vi desværre ikke
hvornår ombygningen er færdig.
Generelt er genbrugspladserne åbent dagligt mellem 7 og 16 – lørdag/søndage
mellem 8 og 16. Søndage dog kun fra og med 1. påskedag til og med uge 42.
1.maj og 5. juni lukkes kl. 12
Stationen i Odden Havneby har begrænset åbningstid i perioden 1. november til
31. marts – det kan alt sammen ses i ”Den lille Grønne” side 11.
Husk ikke at anvende sorte sække – hele ”sendingen” vil blive afvist hvis
der blot er 1 sort sæk.
Grundtakst for dagrenovation for sommerhuse: 1.862 kr. – ekstra sække 40 kr.
en ekstra 240 l beholder til restaffald: 710 kr.(ofte nødvendig ved udlejede huse)
Husk endvidere at sikre beskæring langs vejene så skraldebilen kan komme
uhindret igennem.
5 Politi / indbrud – Politidirektør Anders Linnet (AL) meddeler at politiet rykker
hurtigere ud end tidligere ved alarmopkald – dog som han siger – i hvert fald til
de fleste borgere. Responstiden i Odsherred er på 18:05minutter – det skyldes
efter AL primært den relative lange kørevej, samtidig med at man placerer de
fleste patruljevogne der hvor risikoen er størst.
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På ”Vig-mødet” 2013 blev det oplyst, at der i 2011-12 var et fald på 30 %
indbrud i sommerhuse – i 2013-13 et lignende fald på ca. 25 %, men der er
stadig omring400 indbrud om året, så vores vicepolitikommissær Søren
Højsgaard opfordrer stadig til årvågenhed hvis man ser noget ”unormalt” i ens
område – det kan være decideret indbrud eller en ukendt bil der ”lusker” rundt.
Lige som han opfordrer til at man kontakter ham i sådanne tilfælde
Ring til vicepolitikommissær Søren Højsgaard på telefon 2510 7629 eller
mail sho011@politi.dk – så sker der noget.
Nogle grundejerforeninger har etableret en varslingstjeneste, forstået på den
måde, at ser man der er sket skader m.v., så kontakter man ejeren hvis man
kender vedkommende – ellers foreningens formand.
6 Afbrænding - afbrænding i sommerhusområder er det aldrig tilladt. I mange af
vore foreningers vedtægter står der de ”gamle” regler hvor det var tilladt i
vinterperioden. Det må man huske at ændre, for den grundejer der KUN læser
foreningens vedtægter risikerer at få en bøde af betragtelig størrelse for at
brænde affald af.
Vi er bekendt med et tilfælde, hvor en person i nærområdet kontaktede politiet
der var hurtigt ude og påtalte ”forbrydelsen” og pålagde ”synderen” en bøde.
7 RUTE 21 – er færdig, hvilket vi kan glæde os over trods mange havde ønsket
en egentlig motorvej. Vi har, kunne læse, at ikke alle forstår at køre på en
trebanet vej, med skiftende overhalingsmuligheder. Vi kan kun opfordre til at
man tager hensyn til andre bilister.
Under alle omstændigheder har den nye vej haft en stor positiv betydning for de
mindre byer vi kørte igennem, men det formodes også at få en anden betydning
for forretningsbyen Vig. Kommer vi ind og handle – kommer vi til tuskemarkedet?
Det vil 2014 sikkert vise. Tilbage står Hønsinge omfartsvej. Hvor ender den med
at blive etableret. Der er delte meninger – de sikkerhedsmæssige der peger én
vej og de økonomiske der peger en anden vej. I marts måned var der endnu ikke
truffet beslutning om hvilken linjeføring der vælges. Det endelige valg vil få stor
betydning for de bløde trafikanter.
8 Mobil-/datanet – desværre er det stadig ikke blevet bedre siden sidste år.
Vi ved dog at der sker på området. Kommunen har endnu engang haft møder
med teleselskaberne og de har stillet arealer til rådighed for placering af master.
Kommunen ved, det har stor værdi for at tiltrække fastboende og virksomheder
til området, så de er meget aktivitet i den forbindelse.
Er man interesseret i at se hvor der er og hvor der planlægges nye master, kan
man finde et oversigtskort på www.mastedatabasen.dk
Vi ved desuden, at der er aktiviteter i gang mellem SEAS-NVE og Odsherred
Forsyning for evt. at lægge fibernet ned samtidig med kloakeringen – hvor langt
det er kommet, eller om man kan komme til enighed vides ikke pt. Dog har vi
kunne læse, at Vagn Ytte der er bestyrelsesformand i OF og medlem af
repræsentantskabet i SEAS-NVE er særdeles aktiv for at få forbedret
mobil/internet mulighederne i Odsherred.
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9 Toiletter på stranden – Til turistsæsonen 2014 vil der stå helt nye
toiletbygninger med bade- og omklædningsfaciliteter samt information om
Geopark Odsherred, Blå Flag og anden lokal information. Byrådet har bevilget
400.000 kr. til formålet og fra Natur og Erhvervsstyrelsen er også givet tilsagn
om 399.000 kr. til projektet. Der er tale om en slags ”servicestation”, udviklet
lokalt som en prototype. Foruden toilet- og badefaciliteter skal husene indeholde
informationstavler om bl.a. GeoPark Odsherred og Blå Flag. I første omgang
placeres de på enkelte Blå Flag-strande og senere på andre af kommunens
strande.
10 By – make – over - Kommunen afsatte sidste år 500.000kr. til forskønnelse
af Odsherred. Første projekt Hørve er færdiggjort. Flere andre byer har lagt
”billetmærke” ind på by-make-over. Blandt andet Lumsås, Vig, Grevinge;
Egebjerg og Faarevejle Kirkeby.
11 Forbedring af veje og cykelstier – i sommeren 2013 uddelte Byrådet 1,5
mio. kr. fra overskuddet på regnskabet 2012 til ekstra asfalt og forbedringer af
veje og cykelstier. 868.000 kr. er brugt til udskiftning af asfalt på den gamle det
af Vig Parkvej samt nyt slidlag på Brændtvej ved Nr.Asmindrup. Nu har Byrådet
frigivet det resterende beløb på 632.000 kr. til yderligere forbedringer af veje og
cykelstier.
12 Stormskader foreløbig opgjort til 4 mio. kr. - Skaderne på veje og havne
samt ekstra driftsudgifter som følge af stormen ”Bodil” den 5.-6. december 2013
er foreløbig opgjort til fire mio. kr. for Odsherred Kommunes vedkommende.
Byrådet har godkendt optagelse af lån på 3 mio. kr. til udbedring af skaderne på
havne og veje.
Det var dog ikke kun i det offentlige rum der skete skader på grund af Alan og
Bodil. I mange af vore foreninger knækkede træerne, blev revet op med rode,
huse der blev ødelagte, oversvømmelser og et ikke færdigt dige der tog skade.
Der er i den forbindelse rigtig meget at tage fat på her i 2014. Det være sig lokalt
i grundejerforeningerne, men også for SAGT i samarbejde med KSO og Sol.
13 Udskifter broerne ved Korevlerne - Broerne over det inddæmmede
vådområde Korevlerne i Sejerø Bugt har i en årrække trængt til reparation, og
efter stormen Bodil 6. december er en udskiftning nødvendig. Byrådet har
bevilget 1 mio. kr. fra driftsbudgettet til udskiftning af broerne.
14 Lovpligtig forsikring for Grundejerforeninger – vi har fået spørgsmålet
om grundejerforeninger skal have en lovpligtig forsikring gældende for
bestyrelsen eller hele grundejerforeningen.
Vi har tidligere haft emnet forsikringer oppe på vores repræsentantskabsmøde.
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Vi kan anbefale, at man tegner en ansvarsforsikring der dækker veje og
fællesarealer – der er tale om en erhvervsforsikring og den ligger på omkring
1500 kr. alt efter forsikringsselskab.
15 Strand / havne – Tang på strandene – har været og er stadig et
tilbagevendende punkt på vore SOL møder. Kommunen fastholder, at de kun har
råd til at rense for tang på Blå Flag strande. Vi har derfor bedt om at se hvor
mange penge man egentlig bruger på rensning af pågældende strande. Det er vor
opfattelse, at kommunen mister status som attraktivt sommerhusområde hvis
tangforekomsterne fortsat tårner sig op.
Det er hele tiden blevet sagt at der er ganske stramme regler for fjernelse af
tang. Man skal have Naturstyrelsens tilladelse, og tangen skal analyseres for salte
og pesticider, ligesom der skal tages bestemmelse om hvor tangen må anbringes.
Alligevel lykkedes det at få kommunen op at ”starthullerne”. Det er gået op for
dem, at tang på strandene er en dårlig sag – det jager de ønskede turister væk,
men det generer faktisk også os sommerhusejere.
Man forsøgte sig derfor med en ekstrabevilling på 75.000 kr. som
grundejerforeningerne kunne få andel i, hvis de søgte med henblik på at fjerne
tang. Kommunen havde den opfattelse, at det var nok at nævne det på et SOL
møde, så ville vi nok give oplysningen videre. SAGT lagde selvfølgelig oplysningen
på vor hjemmeside, men den dækker jo ikke hele Odsherred. Resultatet var, at
ingen søgte del i puljen.
Miljø- & Klimaudvalget har besluttet, at Center for Natur, Miljø og Trafik skal
fremlægge en tids- og handleplan for håndtering af tang på strandene i 2014.
Forslaget skal så drøftes i Grønt Råd og senest i udvalgets aprilmøde skal der
tages stilling til planen.
16 Kloakering – arbejdet har ligget stille i nærmest 1 år, hvilket det kommer til
endnu et stykke tid. Sidste melding er, at Hønsinge og Vig Lyng som står for tur
først kommer i gang 2015-16. I 2014 vil man udføre målinger og pejleboringer.
Den foreløbige tidsplan som kan findes på OF-hjemmeside melder resten af
bugten muligvis 2017-18 Klint 2017 Overby Lyng 2019-25 – det kan man
muligvis efter seneste udmelding sætte spørgsmålstegn ved.
Det nye rensningsanlæg skulle stå færdig i 2017.
Den påtænkte retssag mod staten – nærmere bestemt Forsyningssekretariatet i
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er der ikke nærmere oplysning om. Man
forventer, at der indgås forlig om regnvandsafledning.
Husk stadig at det er en god ide at gennemfotografere vejene på forhånd
som dokumentation hvis det skulle blive nødvendigt.
Det er fortsat Kirsten Laage der deltager i møderne med OF for SAGT, Hans
Glendrup for Dragsholm og Lennart Berendt for Nyk./Rørvig. Fra Odsherred
Forsyning deltager Erik Christensen og fra Kommunen er det efter
kommunalvalget blevet Vagn Ytte.
Der har været valg til Ofs bestyrelse. For første gang blev muligt at få et par
sommerhusejer med i bestyrelsen – dog kun for spildevand og kloakering. Vi
indstillede Axel Walløe Hansen 65 år – viceinstitutleder ved Niels Bohr instituttet.
Foruden Axel var der 10 øvrige opstillet. Axel og Jens Jensen 66 år – tidligere
revisor i Vig blev valgt som repræsentanter for sommerhusfolket.
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Praktiske oplysninger:
- Ønsker du at holde dig opdateret om tidsplanen, så gå ind på
www.netkort.odsherred.dk klik på ”kloakering sommerhuse – forventet
årstal” i spalten til venstre. klik herefter på ”info (I)” i den overliggende
bjælke derefter på dit område. der vil så komme følgende oplysning: eks.
Område Tengslemark Lyng – år 2015. siden er let at overskue.
- Grundejerforeningsformænd kan få tilsendt folderen om tømning
- Enkelte kan få en SMS besked om tømning
- Dækslerne må KUN veje 25 kg., vejer de mere få man ikke tømt. Pt. er kun
75 % udskiftet
17 Kystsikring – helt ude på spidsen af Sjællands Odde fik man sidste år
tilladelse til at etablere et dige. Desværre nåede de ikke at blive færdige med
arbejdet inden ”Bodil” tog fat.
Mange andre steder i Odsherred vil det være på sin plads at etablere en form for
dige, og den tidligere trafikminister Pia Olsen Dyhr havde da også nævnt, at det
måske var på sin plads at se på / lempe retningslinjerne for etablering af mindre
diger. Desværre nåede hun det ikke inden der skete rokering i regeringen.
SAGT vil dog arbejde videre med emnet.
18 Dræn/grøfter - oversvømmelser – efter den voldsomme storm ”Bodil” med
enorme oversvømmelser til følge – i hvert fald visse steder, kan det ikke undgås
at man vender tankerne hen på den ofte manglende vedligeholdelse af de grøfter
og dræn. Som nævnt sidste år, havde SAGT et arbejde i gang med at kortlægge
de mange grøfter/dræn – åbne eller skjulte der er i vort område. Desværre var
det kun et fåtal af foreninger der sendte os oplysninger – måske ved man det
ikke – det er selvfølgelig OK, men det har virkelig stor værdi at blive klar over
hvor de er/ har været, og får genetableret de sløjfede enten ved blot at genåbne
grøften eller ved at lægge drænrør ned. Vi ved det er en bekostelig affære, men
det er faktisk også kostbart når adskillige sommerhuse oversvømmes og skal
renoveres. Desuden må man tænke på, at det nok i en årrække fremover vil finde
sted (klimaforandringer), og vi er næsten sikre på, at ved salg af et sommerhus
der ligge i risikogruppen for oversvømmelser, der bliver prisen presset til det
yderste – hvis man overhovedet kan sælge.
Også i år har vi haft forespørgsel om, kan man pålægge vedligeholdelsesgebyr
hvis grundejerforeningen påtager sig opgaven at rense grøfter. Desværre må vi
give samme svar. Det er der ikke mulighed for. Den eneste mulighed vi kan se i den
forbindelse er, at få det indføjet i foreningens vedtægter, vel vidende at det i så fald kun
gælder for de grundejere der er pligtig til medlemskab.

Kommunens svar var:
Vedligeholdelsen påhviler de enkelte bredejer. Det kan der som sådan ikke laves
om på. Kommunen kan beslutte at lave vedligeholdelsesbestemmelser, men de
går kun på hvordan vedligeholdelsen skal udføres – typisk for at vandløbet kan
leve op til miljømål.
En grundejerforening kan godt lave en aftale med de enkelte grundejere om at
grundejerforeningen står for vedligeholdelsen, men man kan ikke tvinge
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grundejere til at indgå aftale med grundejerforeningen eller andre, hvis
grundejeren selv vil stå for vedligeholdelsen.
Hvis vedligeholdelsen ikke udføres tilstrækkeligt og der derfor opstår
afvandingsproblemer, kan vandløbsmyndigheden (kommunen) give grundejeren
påbud om at foretage vedligeholdelsen.
19 Forurening – Korevlerne - Med udgangspunkt i konstatering at en øget vandforurening i
Korevlesystemet fik Grundejerforeningen Kongeparten i et samarbejde med et team fra RUC sat tal på
hvor slemt det så ud i foråret 2013. Målerapporterne blev forelagt kommunen og endvidere
præsenteret for Grønt Råd, men med henvisning til en samlet spildevandsplan ønskede kommunen
ikke at medvirke til fortsatte målinger i Korevlesystemet. Dette medfører nu at vi nu i SAGT regi
forsøger at få RUC til at gennemføre et nyt sæt vandmålinger for konstatering af udviklingen i
vandmiljøet i Korevlesystemet. Endvidere bringer vi disse og tidligere måleresultater videre i KSO regi
til det politiske system i kommunen – SOL.

20 Retningslinier for renovering af veje efter tung kørsel – vi har fået
spørgsmålet, hvordan forholder en grundejerforening sig, når tung trafik
beskadiger sommerhusvejene, f.eks. i forbindelse med kørsel af byggematerialer
til nybyggeri/renovering af huse?
Vi har ingen standardvejledning men ved, at man i mange foreninger påtaler
overfor bygherren, at de skal renovere vejen efter endt byggeri/renovering.
Det skal nævnes, at det ikke er vognmanden man skal sende en påtale til – det
vil altid være bygherren der er ansvarlig for at reparere skaderne på vejen.
Det sikreste vil være, at man indføjer det i foreningens vedtægter.
21 Private fællesveje i sommerlandet - Vejloven udmønter disse faktorer på
sædvanligt juridisk facon, men essensen er at de vedligeholdelseforpligtige skal
holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og
omfang i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse.
Det er jo stort set lige ud af ”landevejen”. Grundejerforeningen beslutter i
samarbejde med kommunen, hvilken færdsel de pågældende veje skal være
egnet til, og foranstalter i tråd hermed de fornødne vedligeholdelsesarbejder på
disse veje.
Problemet med manglende erkendelse af de enkeltes pligter opstår uhyre nemt,
idet Vejloven også siger, at hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligeholdelsen,
skal de vejberettigede brugere vedligeholde vejen i forhold til deres brug af
vejen. Dvs. en enkelt vejberettiget kan sige at han ingen aftale har, og at vejen i
øvrigt er udemærket til hans brug. Hermed er grundlaget lagt tilrette for
”gratisters” asociale adfærd i det store fællesskab.
Odsherred kommune er en kommune uden store økonomiske ressourcer, og som
nævnt i flere omgange og flere steder forventer kommunen, at
sommerhusgrundejerforeninger tager sig af tilsyn og vedligeholdelse af
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sommerhusområdernes private fællesveje, således at disse er rimeligt fremkommelige
for ”den nødvendige offentlige trafik”.
Derfor vil Odsherred kommunen kunne vinde ved at være foregangskommune i
bestræbelser på at yde bedre borgerservice for lavere omkostninger ved at bidrage til at
gendanne, henholdsvis genanvende aktiv foreningsdeltagelse baseret på inddragelse af
ny viden, kommunikation og en organisationsform, der fremmer ”ejerskabet” til de
beslutninger, der bliver taget.
Set i lyset af de faktiske forhold vil SAGT i første omgang bringe emnet ”gratister” op på
det politiske plan via KSO og SOL samarbejdet. Politikerne bliver nødt til at se i øjnene,
at de har et medansvar for, at de private fællesveje også fremover forbliver rimeligt
fremkommelige, og at det sker på én for kommunen økonomisk sparsommelig måde.
Dette indebærer dog efter vor mening, at kommunen skal gøre brug af deres
vejforvaltningsmyndighed ved aktivt at finde en juridisk holdbar metode til at få
”gratisterne” tilbage til fællesskabet.

22 Skiltekampagne – kommunen adviserede sidste år om de ville iværksætte
en skiltekampagne med formålet at komme de mange ulovlige skilte til livs –
specielt reklameskilte, hastighedsskilte på sommerhusvejene og adgang forbudt
skilte m.m.
Især adgang forbudt har været en torn i øjet på kommunen, da de helst ser der
er fri adgang til Odsherreds natur. Det udmøntet sig i, at kommunen har bedt om
at fjerne nogle adgang forbudt skilte, men hvor grundejerforeningen har klaget til
Natur-og Miljøklagenævnet og fået medhold i berettigelsen af skiltene.
På Odsherred Kommunes hjemmeside kan man finde regler for lovlig skiltning i
Odsherred der bl.a. siger:
Du må opstille små skilte, der ikke skæmmer landskabet, generer trafikken eller
hindrer lovlig adgang. Langs veje og i beskyttede områder skal du søge om
tilladelse.
Tydeligt var det, at vore hastighedsskilte var i farezonen. Det har indtil videre
ikke været disse skilte kommunen gik efter – det er for øvrigt også et
politianliggende. Vi har dog hørt at man nogle steder har fået påbud om at fjerne
30 km skiltene. Det vil stadig være tilladt at opsætte ”Ballonpigen” – legende
børn skilte – dog skal man have kommunens tilladelse.
23 SAGTS fremtid – som nævnt sidste år har vi mange gange fået spørgsmålet:
”hvorfor slår man ikke de 3 sammenslutninger sammen til én”. Efter sidste
repræsentantskabsmøde, hvor vi fik accept til at undersøge muligheden
nærmere, gik SAGT så i gang med at udarbejde forslag til arbejdsfordeling,
vedtægter og regnskab for en samlet forening – selvfølgelig i samarbejde med
Dragsholm og Nykøbing/Rørvig.
I KSO regi søgte vi endog juridisk bistand og konklusionen var, at det er muligt at
beslutte en videreførelse af sammenslutningernes arbejde i een fælles
organisation, hvis der viser sig at være tilslutning på repræsentantskaberne på
samme måde som ved beslutning om vedtægtsændringer.
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Det endelige projekt vi kom frem til, blev så fremlagt på henholdsvis Dragsholms
og Nykøbing/Rørvigs repræsentantskabsmøder. Det viste sig så, at Dragsholms
grundejere var positivt stemt for at man fortsatte arbejdet, men
Nykøbing/Rørvigs grundejere ikke ønskede en sammensmeltning af foreningerne.
Det betyder at vi fortsætter som hidtil med at samarbejde via KSO.
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