
 
 
for helårsbeboere i  
Gribskov Kommune 

Formand Bjarne Frølund, Gille-Åsen 12, 3230 Græsted 
 48 39 14 28, mobil 29 27 63 75,  bjarne.froelund@mail.dk 

 
Den 26. november 2019 

 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 13.11.19 
 
Afbud fra Knud Nielsen 
 

1.  Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 om ”og nye ” før sager.           
       

2.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14.08.19. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Kommunens tilbagemelding om behandling af større grundejersager i § 17, stk. 
4-udvalget. 

Ikke noget nyt ud over tidligere givne tilsagn fra Pernille Søndergaard om at se på de to 
grundejersager om administrativt givne tilladelser i forbindelse med byggetilladelser og 
klassificering af kommunens veje samt snak med formand for § 17, stk. 4-udvalget Trine 
Egetved, der mente at vejen frem var en aftale med Pernille Søndergaard herom efter nuværende 
emners udløb d. 28.02.20. 

 
4. Status for uafsluttede og nye sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl. 
De 3 punkter på GS-bestyrelsesmødet d. 14.08.19 er stadig aktuelle. 
- Affaldsmøde d. 03.12.19 hvor kommunen har indkaldt alle grundejerforeninger med appel 

til paraplyorganisationerne om også at videresende denne indbydelse, idet kommunen kun 
kan fremsende til grundejerforeninger med CVR nr.. Bjarne F. har tilmeldt sig til dette møde 
og opfordrer til at de øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes deltager. 

- Nye cykel- og gå stier vedtaget i anlægsbudget 2020-2023: kr. 5 mio. fra 2019 overført til 
2020 og kr. 18.643 mio. i 2020-2023, dvs. i alt kr. 23,643 mio. GS mener stadigvæk det er 
nødvendigt at vedtage en prissat og prioriteret stiplan, hvor trafikstier også er med. 
Rekreative stier er sat på dagsordenen på d. 11.12.19 i Det Grønne Dialogforum. 
 

Dialoggruppen for kollektiv trafik: Mødet afholdt d. 27.08.19 med input fra Bjarne F., der ikke 
kunne deltage. På mødet d. 08.10.19 i UBL blev det besluttet ikke at lave yderligere besparelser på 
linje 361, 362 og 363 eller på Flextursordning samt heller ikke etablere en ny Plustursordning, 
hvilket fulgte op på Bjarne F.’s input. Næste møde afholdes ult. august 2020/primo september 2020. 
 

Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 01.10.19. Bjarne F. oplyste, at vandafledningsafgiften i 
2020 fastholdes på kr. 44,77 ex. moms. Gilleleje Rensningsanlæg forventes færdigudbygget i 
2020 og Tisvilde- og Vejby anlæg nedlagt i 2025. Rotteprojektet er kommet godt i gang, 
ligesom projektet med uvedkommende vand også kører efter planen. Næste møde aftalt til d. 
27.01.20 
 
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde blev afholdt d. 11.09.19, idet Bent 
Hansen ledte dette, da Pernille S. ikke var til stede. Oplysning om ny direktør for Plan, Teknik 
og Beskæftigelse Niels Tørslev og ny chef for Byudvikling og Ejendomme Søren Korsholm. 
Ingen svar på de nævnte 3 større GS-sager, men der var dog kommentarer fra et par af 
deltagerne, der anførte, at administrationen bør følge op på konkrete forespørgsler, og at dette  
 

mailto:bjarne.froelund@mail.dk


 
 
for helårsbeboere i  
Gribskov Kommune 

Formand Bjarne Frølund, Gille-Åsen 12, 3230 Græsted 
 48 39 14 28, mobil 29 27 63 75,  bjarne.froelund@mail.dk 

foregår struktureret. Næste møde afholdes d. 11.12.19 med temaet Rekreative stier, hvor Bjarne 
F. gør opmærksom på, at trafikstierne i kommunen ikke må glemmes. 
 
Følgegruppen til Nordkystens Fremtid: Flemming K. oplyste, at der er afholdt møde d. 
15.08.19, hvor Flemming ikke kunne deltage og Bjarne F. heller ikke. Bjarne F. oplyste, at der i 
den besluttede budgetaftale 2020-2023 af 05.10.19 er afsat kr. 3 mio. i 2020 overført fra 2019 og 
yderligere kr. 2.056 mio. i 2020, mens der ikke er afsat beløb i 2021 og 2022 samt kr. 7.0 mio. 
til ”Nyt forsøg med kystsikring” i 2023. Flemming var ikke klar over præcis hvad disse beløb 
relaterede til. På mødet i gruppen d. 28.10.19 blev det besluttet at afholde et 
grundejerforeningsmøde om Bidragsordningen til foråret 2020. Referatet fra mødet d. 28.10.19 
vil blive udsendt til bestyrelsen, når det foreligger. 
 
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne 
læses på de relevante hjemmesider. 
 
5. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 11.12.19 i 

Det Grønne Dialogforum. 
Ud over det fastsatte emne om rekreative stier gøres opmærksom på vigtigheden af trafikstier 
samt ønsket om en prissat og prioriteret stiplan, idet denne meget vel kan være et emne i § 17, 
stk. 4-udvalget med grundejerparaplyorganisationernes deltagelse. 

 
6. Eventuelt. 

• GS-generalforsamling fastlagt til 04.03.20 kl. 19.00. 
• De 2 sommerhusparaplyorganisationer arbejder på at sammenlægge de 2 foreninger til 1 

fra d. 01.01.20. 
• Næste møde blev aftalt til d. 30.01.20 kl. 16.00. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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