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15. september 2018 
 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 29.08.18 
 
Der var afbud fra Steen-Birger Aagaard og Søren Larsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.7.02.18. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Evaluering af GKU-mødet d. 17.05.18 med de nye politiske udvalg, 
udvalgsformænd m.v. 

GKU-mødet d. 12.04.18 blev udsat til d. 17.05.18, hvorfor det aftalte møde i GS til d. 13.06.18 
blev aflyst d. 6.06.18, da der ikke var noget nyt at tage stilling til. Mødet blev efter høring af 
bestyrelsesmedlemmerne udsat til d. 29.08.18. I den af Steen-Birger Aagaard udsendte mail af 
6.06.18 udtrykkes utilfredshed med det afholdte GKU-møde d. 12.05.18, som ikke kan indgå i 
evalueringen, da Steen-Birger Aagaard ikke kunne deltage i dagens møde. Der var enighed om, 
at GKU-mødet var meget præget af de 2 nye udvalg, der ikke har fundet sig helt til rette mht. 
samarbejdet med de 3 grundejerparaplyorganisationer (Grundejerkontaktudvalget). På baggrund 
af det udsendte referat fra mødet besluttedes det, at GS vil arbejde for at alle ikke afsluttede 
sager fastholdes under punktet ”Status for diverse sager”, indtil disse er afsluttet. 
 
4. Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl. 
- Hvis Kommunens samarbejde med de 3 grundejerparaplyorganisationer om relevante emner 

ikke når en drøftelse i GKU, inden der skal tages politisk beslutning, bør der foretages en 
høring hos de 3 organisationer om emnet. 

- GS’s forslag af 29.08.17 om ny procedure i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. 
En generel dialog og inddragelse af GKU ønskes. 

- Evaluering af forsøgsordning for storskrald og haveaffald er efter høringen blevet politisk 
behandlet i udvalget d. 30.05.18, hvor det besluttedes ikke at indføre nogen ordning. 

- Anlægsprogram til kommunens stinet er stadigvæk ikke besluttet, idet GS stadigvæk 
fastholder en prioritering, der ikke kun prioriterer ”billige” rekreative stier før ”dyre” 
trafikstier, men at prioriteringen sker ud fra tidligere politisk beslutning om ”Sikre 
skoleveje”, ”Adgang for turister” og ”Forbindelse mellem vores byer”. 

- Status for kommunens indsatsplan for oversvømmelser er der ikke noget nyt om. 
- Den nye Bekendtgørelse af parkeringsregler i kommunen er opslået på Vejdirektoratets 

hjemmeside, hvilket kommunen ikke har informeret om endnu.  
-  Tilbageføring af hastighedsbegrænsninger på Strandvejen m.fl. bliver der ikke tale om. 

 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart Persson oplyste, at der var møde d. 8.02.18 og d. 
8.03.18, mens han måtte melde afbud til næste møde d.d. Referater udsendes af Lennart Persson 
til GS’s bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke lagt op til ændringer i budget frem mod 2020.  

      
Gribvand Kundeforum: Bjarne Frølund oplyste, at der har været møder d. 5.04.18 og d. 
21.06.18, idet sidstnævnte var en fremvisning af Pårup-slamanlæg. Næste møde er d. 26.09.18. 
På disse møder var/er hovedemnerne uvedkommende vand, restrukturering (reducering af 10 
rensningsanlæg til 3) og nyt biologisk slamanlæg ved Pårup. 
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Det Grønne Dialogforum: Bjarne Frølund oplyste, at der har været møde d. 3.05.18, og at næste 
møde er d. 6.09.18, hvor Søborg Sø med besøg er hovedemnet. 

       
Følgegruppe for Nordkystens Fremtid: Flemming Keller oplyste, at der var opstartsmøde d. 
28.08.18 på Gribskov Rådhus. Gruppen består af repræsentanter fra de tre nordkystkommuner 
Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Styregruppen er sammensat af projektlederen, Kristina Moos 
Bylov, en direktør fra hver af de tre kommuner, centerchefen for Gribskov Kommune og en 
specialkonsulent fra Halsnæs Kommune. Følgegruppen består af 2 repræsentanter fra Land-
liggersammenslutningen i Halsnæs Kommune, Landliggersammenslutningen, Grundejerfor-
bundet og Grundejersammenslutningen i Gribskov Kommune samt 5 medlemmer af ”Samvirkets 
Forretningsudvalg” (Kystbeskyttelseslag). 
Ud over en præsentationsrunde fik man en introduktion til Nordkystens fremtid, en status på 
projektet samt en drøftelse af følgegruppens opgave og formålet med møderne. 
Hele projektet om sikring af Nordkysten består både af faste anlæg og sandfodring. Ansvaret for 
og vedligeholdelse af de faste anlæg er grundejernes (herunder Staten og Kommunen). Det er 
sandfodringsprojektet, som følgegruppen bliver en høringspart for. 
Der vil blive afholdt møder med ca. 2 måneders mellemrum. Næste møde er sat til d. 23.10.18. 
Hvis man ønsker at vide mere om projektet (status, nyheder m.m.) kan man gå ind på 
www.nordkystensfremtid.dk. 
 
5. Emner til behandling på GKU-mødet d. 11.10.18. 
På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 
1. Metoder til husstandsindsamling af affald iht. pkt. 78 på MKK-møde d. 13.08.18 med beslutning om 

undersøgelse af optisk posesorteringsanlæg i første omgang. Der ønskes en drøftelse af emnet samt 
den politiske beslutning. 

2. Procedure for fremtidig behandling af ansøgning om jorddeponi ønskes drøftet på baggrund af 
tidligere tilladelser som f.eks. den i 2004 givne tilladelse til Esromgaard uden angivelse af maksimal 
kotehøjde, konkret jordmængde eller tidsmæssig udstrækning af jordudlægget. 

3. Regionens planer om grusgravning i Dronningmølle/Villingerød ved Tegners Museum ønskes 
drøftet. 

4. Omklassificering af kommunens offentlige veje og private fællesveje. Grundejersammenslutningen 
har påpeget det uheldige og uretfærdige mht. klassificering af vejene, der flere steder er kommu-
nale, mens tilsvarende veje andre steder er private fællesveje. I GKU og Vej- og Belysningsgruppen 
var der tidligere igangsat en undersøgelse af kriterier for klassificering af vejene, men denne 
undersøgelse blev standset fra politisk side. Grundejersammenslutningen mener, at det er oplagt at 
nedklassificere f.eks. vejene i grundejerforeningen Skovhøjen i Græsted til private fællesveje, når 
der nu er lavet nyt slidlag for kr. 622.933,- (kun lapning er foretaget tidligere), således at grund-
ejerne overtager forpligtigelsen til vedligeholdelse af vejene fremover.  
Det er naturligvis nødvendigt at en sådan nedklassificering kræver byrådsbeslutning i 2 på hinanden 
følgende byrådsperioder. Grundejersammenslutningen ønsker, som omtalt under pkt. 15 på GKU-
mødet d. 17.05.18, sagen drøftet med indstilling til det politiske udvalg på baggrund af den mang-
lende ligebehandling af grundejerne i kommunen. 
Der vedlægges artikel fra Frederiksborg Amts Avis om Fredensborg Kommunes påbegyndte under-
søgelse af denne problematik. 

5. Status for diverse sager.  
Grundejersammenslutningen ønsker en oplistning af status for ikke afsluttede sager fra tidligere GKU-møder 

m.v. Det drejer sig pt om følgende: 
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- Høring af de 3 grundejerparaplyorganisationer inden politisk beslutning, hvor GKU-møde ikke kan 
nå at behandle en sag, der iht. Forretningsordenen for GKU skal til høring i Grundejerkontakt-
udvalget. 
- Afklaring af kommunens procedure for den administrative behandling af byggeandragender mht. 
høringer og beslutninger om byggetilladelser (GS’s forslag af 29.08.17) – pkt. 4 på GKU-møde d. 
17.05.18. 
- Status for stiplanen - pkt. 8 på GKU-møde d. 17.05.18. 
 - Status for Indsatsplan for oversvømmelser – pkt. 13 på GKU-møde d. 17.05.18. 
- Bekendtgørelse af parkeringsregler – pkt. 13 på GKU-møde d. 17.05.18. Bekendtgørelsen har været 
på Vejdirektoratets hjemmeside i længere tid, men den lovede udførlige information er ikke set. 

 
6. Grundejersammenslutningens generalforsamling marts 2019. 
Generalforsamlingen blev besluttet afholdt d. 6.03.19 kl. 19.00. 
På valg er Steen-Birger Aagaard, Jahn Gerner Svendsen og Tonny Bruun samt suppleanterne 
Søren Larsen og Knud Nielsen. Jahn Gerner Svendsen, Tonny Bruun og Knud Nielsen var 
villige til at genopstille. 

 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 30.01.19 kl. 16.00. 
 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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