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H A N D L I N G S P L A N  

 

2013 

 

1. Møder med Koordinationsudvalget for 

Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred 

Kommune (KSO) / Møder med Sommerhusrådet 

for Odsherreds Landliggere (SOL) 

 

2. Deltagelse i Kommunale råd og nævn 

 

3. Medlemspleje 

 

4. Trafik i sommerhusområderne 

 

 

5. Grundejerforeningernes opgaver 

 

6. Natur og Miljø 

 

7. Kommunale tiltag 

 

8. Fusion af SAGT / Dragsholm / Nyk. Sj.-Rørvig 

 

 

 

For yderligere om de enkelte punkter se 

stikordslisten. 

 

 

Justeret på SAGT’s konference 2013.  
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Stikordsliste: 
 

1. Der afholdes 4 KSO møder årligt og 4 SOL møder årligt. 
 

2. SAGT er repræsenteret i møder med Grønt Råd, holder 
orienteringsmøder med Stiudvalget samt Odsherred 
Forsyningsselskab. 

 
3. SAGT opdaterer løbende vores hjemmeside, vi udsender 

medlemsnyt og er medarrangør af Odsherred Kommunes årsmøde 
i august for kommunens sommerhusgrundejere. 

 
4. SAGT arbejder for ensartede lave hastigheder på kommunens 

sommerhusveje og ensartede retningslinier for vedligeholdelse af 
de kommunale og nationale gang- og cykelstier. 

 
5. Det er grundejerforeningernes bestyrelsers opgave at påse 

overholdelse af vedtægter og tinglyste deklarationer, samt sikre 

veje og dræn/grøfter overholder krav og retningslinier. Udeladelse 
heraf kan være ansvarspådragende. SAGTs bestyrelse yder gerne 
rådgivning. 

 
6. SAGT giver råd og vejledning om brug og færdsel i 

sommerhusområderne og naturen i det hele taget. Se vor 
håndbog ”Håndbog for gæster og turister i Odsherred” på vor 
hjemmeside www.sagt-odsherred.dk . Den findes foruden på dans 
også på sprogene Tysk / Engelsk og Fransk. 

 
7. SAGT holder sig løbende orienterede om situationen og 

udviklingen i kommunen, herunder den kommunale kloakering i 
sommerhusområderne. 

 
8. SAGT udarbejder i samarbejde forslag til fusion af de 3 gamle 

sammenslutninger (SAGT / Dragsholm  / Nyk. Sj.-Rørvig) 
herunder vedtægter og økonomi. 

 
 

Senest revideret på SAGT’s konference marts 2013  
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