
   Grundejersammenslutningen for 
   helårsbeboere i Gribskov kommune 
     
 
    Den 6. april 2015 
      
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 19.2.15 
 
 
Der var afbud fra Søren Larsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Til dagordenen blev tilføjet GS-generalforsamling som pkt. 6 og Evt. blev dermed pkt. 7. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2014. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Emner til behandling på GKU-mødet den 27. november 2014. 
      På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 
 

- Orientering om Vej-og Belysningsgruppens drøftelse på mødet d. 19.2.15 vedr. ”Parkering – 
nye regler” jfr. Færdselsloven. Grundejersammenslutningens bestyrelses initiativ vedr. 
høring af helårsgrundejerne i kommunen.  

- Orientering om Vej- og Belysningsgruppens (møde d. 19.2.15) drøftelse af og beslutning om 
at fortsætte arbejdet med harmonisering af vejnettet for udarbejdelse af en prioriteret liste 
over kriterier for, hvornår en privat fællesvej bør være offentlig (kommunal) vej. 

- Status for aktivering af møder i Rodegruppen ønskes oplyst. 
      Punktet vedr. kommunens procedure vedr. tinglyste deklarationer/servitutter i forbindelse med 
      byggesager, hvor kommunen er påtaleberettiget har Grundejerforbundet sat på dagsordenen. 
       

4. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl. 
       Affaldsgruppen: Tonny B. oplyste, at de sidste møder var d. 13.11.14 og d. 19.2.15, samt at   

næste møde er d. 21.5.15. 
        
       Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at de sidste møder var d. 13.11.14 og  d.      
        19.2.15, samt at næste møde er d. 21.5.15. En samlet GS-bestyrelse bakkede op om at der  
        inden for tættere bebyggede områder bør være en generel tilladelse til parkering på fortove og  
        rabatter med det ene for-/baghjul, som Bjarne F. redegjorde for nødvendigheden af. 

 
Dialoggruppen for Kollektiv Trafik: Lennart Persson oplyste, at sidste møde var d. 29.1.15 og at 
næste møde ikke er fastlagt. 
 
Rodegruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.2.13, og som tidligere nævnt vil GS 
rykke for genoptagelse af møderne på GKU-mødet d. 19.3.15. 
 



Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste at de sidste møder var d. 18.12.14 og d. 
17.2.15, samt at næste møde er d. 27.5.15. 
 
Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 30.10.14, og at næste møde 
stadigvæk ikke er fastsat. 
 
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at de sidste møder var d.14.11.14 og d. 6.2.15, samt 
at næste møde er d. 8.5.15. 
 
5. Status – kommunens hjemmeside.  

       Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
   

6. GS-generalforsamling. 
       Der er indkaldt til generalforsamling d. 11.3.15 kl. 19.00 i Kulturhuset. Tonny B., Flemming K.  
       og Jahn G.S. er alle på valg og alle 3 indvilgede i at genopstille. 
  

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
 Datoer for de sidste GKU-møder i 2015 blev foreslået som d. 21.5.15, 20.8.15 og 5.11.15, men 
endelige datoer besluttes på GKU-mødet d. 19.3.15. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21. maj 2015 kl. 16.00 i Kulturhuset, Møderum 1, Skolegade 
43, Helsinge.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 

 


