
Referat af SAGT-møde d. 27. oktober 2020 

Mødet blev afholdt hos Maj Lundqvist 

 

Deltagere:  Peter Post Hansen (PPH), Karl-Anker Thorn (KAT),  

Poul Jørgensen (PJ) Maj Lundqvist (ML), og Kirsten Laage-Petersen (KLP).  

 

Afbud fra: Nicholai Gringer 

Dagsorden:  

 Pkt.1 Godkendelse af referat fra 30. august 2020  

 Pkt.2 Økonomi  

 Pkt.3 Evaluering af repræsentantskabsmøde 5.oktober 

 (herunder ønsker fra medlemmer: ændring af foreningens navn, hvide strande i 

hele bugten, mødekalender og mødereferater på hjemmesiden)  

 Pkt.4 SAGTs hjemmeside som samlingspunkt. 

 Pkt.5 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder  

 Pkt.6 Eventuelt 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERAT 

 

Ad 1. Godkendt uden bemærkninger.  

  

Ad 2. Økonomi 

Saldo pr. 27. oktober var 204.585,69 kr.  

 Oversigt blev uddelt. Der var spørgsmål til saldo omkring hjemmesiden. Årsagen til 

stigning fra sidst er en tastefejl der rettes op. 

     

Ad 3. Evaluering af repræsentantskabsmøde 5.oktober 

 (herunder ønsker fra medlemmer: ændring af foreningens navn, hvide strande i hele 

bugten, mødekalender og mødereferater på hjemmesiden)  

 

 Strandens Forsamlingshus viste sig at være et godt sted og rimeligt i prisen. 

- PJ mente referatet – der er sendt til underskrift hos dirigenten – er for omfangsrigt. 

- PPH gav udtryk for, at han ikke genopstille ved næste valg. 

- Bilag III – spørgeskema om vand på grunde skal genudsendes med kraftig 

opfordring til at man besvarer uanset om man har vand på grundene i ens forening. 

- PPH´s opfattelse af, at medlemmer ønskede nyt navn til SAGT er er misopfattelse. 

Det man havde ment var, - navnet Trundholm – hvad dækker der over? Trundholm 

er den del af Odsherred som SAGT dækker. Ved kommunesammenlægningen i 

2007 blev de gamle kommuner Trundholm, Nykøbing/Rørvig og Dragsholm til én 

kommune – Odsherred. SAGT valgte den gang at bibeholde sit navn. Man blev 

enige om, at KLP får dannet et kort til hjemmesiden der viser hvilken del af 

Odsherred der var Trundholm. 

- Hvide strande – gav som på repræsentantskabsmødet en lang debat om Natura 2000. 

Natura 2000 ”styres” af Habitatsdirektivet fra 1992 der omfatter mere end 200 

naturtyper og 700 arter af planter og dyr. Af dem findes ca. 60 naturtyper og mere end 

100 arter i Danmark.  

KLP efterlyste et eksakt sted, hvor der sort på hvidt står hvilke dele af stranden Natura 

2000 dækker og hvad man må/ikke må.  PPH henviste til Natura 2000 handleplan for 

Odsherred som kan hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside. KLP mener ikke 

handlingsplanen nævner noget der kan give præcise oplysning om hvor/hvor meget 

tang man må rense strandene for. Handlingsplanen handler generelt om den sårbare 

natur – planter /dyr. Jfr. kommunen renses der for tang på 11 offentlige strande i en 

bredde af 100 meter. 



- PPH har talt med kommunen (Michale K. Bay) om man kan udvide dispensation til 

rydning af større arealer for tang – dette menes ikke at kunne lade sig gøre.  

 https://www.odsherred.dk/nyheder/vedtagelse-af-natura-2000-handleplaner  læs også 

https://www.odsherred.dk/tangen-bliver-fjernet-og-kommer-naturligt-igen 

 

- Mødekalender og mødereferater – man enedes om at de lægges på hjemmesiden. 

Dog udsendes referatet først til bestyrelsen som derefter tager stilling til referatets 

indhold. 

- Bjælken ”beretninger” ændres til ”Mødereferater” 

- Med udsendelsen af referat fra Repræsentantskabsmødet medsendes en 

opdateringsblanket over grundejerforeningernes bestyrelse. 

 

 

Ad 4. SAGTs hjemmeside som samlingspunkt  

 Punktet tages om på næste møde 

  

 

Ad 5. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 

  Næste møde: 16. december 2020 kl. 12:30 hos PPH – Kongsager 3A, Albertslund 

  

Ad 6. Eventuelt  

  

 Intet 

 

 

Referent 

Kirsten LP 

31. oktober 2020 
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