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Gribskov d. 22/9 2020 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 16.09.20. 
 
 
Der var afbud fra Steen-Birger Aa. og Jahn G.S. var blevet forhindret.   

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.06.20. 
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Persondataforordningen. 

      Bjarne F. havde samme tilføjelse til Flemming K’s oplæg til GS’s persondataforordning i de tre   
      afsnit om ”Intern beskrivelse for behandling af personoplysninger”, ”Privatlivspolitik” og ”Tro  
      og Love Erklæring” mht. tilføjelse af ”helårsbeboere i” i Grundejersammenslutningens navn.  
      Der var ingen andre, der havde kommentarer til oplægget, og Flemming K. sørger derfor for  
      optagelse af denne politik på kommunens hjemmeside og udsendelse af en mail herom til GS-   
      kontaktpersonerne. 
 

4. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. samt drøftelse af 
samarbejdet med kommunen fremover indtil kommunalvalget 2021. 

- Sortering af husholdningsaffald.  
10 fraktioner vedtaget i Folketinget og drøftelse heraf på UBL-møde d. 18.08.20 og DGD-
møde d. 09.09.20. I det politiske referat fra UBL-mødet nævnes dialog om en ny affaldsplan 
og nyt regulativ ift. udarbejdelse af udkast sammen med renovatører og Grundejerkontakt-
udvalget. Det viste sig som ventet, at dette var en fejl i referatet, idet der ikke bliver tale om 
en debat med de to grundejerparaplyorganisationer. 

- Prioritering af stier til udførelse i 2020-2023. 
Det blev oplyst, at der er stort politisk fokus på området, og at stiplanlægningen tages op 
igen af UBL til efteråret. 

- Kommunens indsatsplan for oversvømmelser. 
Drøftet på DGD-møde d. 09.09 20, og emnet tages op i forbindelse med igangværende 
kommuneplanrevision. 

- Reglerne for jorddeponi i landzone. 
Ingen tilbagemelding herom fra kommunen. 

- Store sommerhuse.  
Erhvervsmæssig udlejning er der ikke noget nyt i. 

- Masteplan. 
- Der er behov for en generel drøftelse af teleselskabernes henvendelser om opsætning af 

master. 
- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og 

klassifikation af kommunens veje. 
- Det er tilsyneladende ikke muligt at formå det nuværende byråd til at tage disse emner op til 

debat, hvorfor dette som tidligere nævnt, udsættes til efter valget. 
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      Dialoggruppen for kollektiv trafik: Ingen indkaldelse endnu til det næste møde, der er planlagt  
      afholdt ult. august/primo september. 
 

Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 14.09.20. Søren L. deltog som GS’s repræsentant nr. 3 
udover Knud N. og Bjarne F. Bjarne F. oplyste, at der arbejdes videre med restrukturering af 
rensningsanlæggene til 2 stk. i Helsinge og Gilleleje. Gribvand har meldt sig ud af rotteprojektet 
med kommunen d. 30.06.20 og vil sælge ca. 200 rottefælder, for at have et antal tilbage til eget 
brug. Spildevandsforureningen af Arresø blev drøftet, og det blev fra Gribvands side nævnt, at 
de i avisomtalte 165.000 m3 skal være 25.000 m3 fra Gribskov kommune. Der har været udbud 
på tømningsordningen, der betyder, at Sv. E. Nordby fortsætter med samletankene, mens 
Slamson overtager bundfældningstankene fra Simon Moes. Næste møde aftalt til d. 30.11.20. 
 

      Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møde d. 09.09.20 med bl.a. de  
      ovennævnte 3 GS-punkter. Næste møde er d.09.12.20. 
        

Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at der ikke har været møde endnu, 
idet der ikke er ansat en ny projektleder. 
 
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne 
læses på de relevante hjemmesider. 
 
Med hensyn til samarbejdet med kommunen oplyste Bjarne F., at han deltog i den sammenlagte 
sommerhusgrundejerorganisation Landliggerforbundet i Gribskov kommune, hvor der også var 
omtale af det dårlige samarbejde med kommunen. Landliggerforbundet har forespurgt Bjarne F. 
om et samarbejde og gerne også med Lokalforeningsrådet i kommunen for igen at få mulighed 
for at drøfte kommunale tiltag på grundejerområdet på udkaststadiet og ikke først efter den 
politiske beslutning. GS-bestyrelse var meget enig heri og pointerede, at pressen bør involveres 
kraftigt herom. 

 
5. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 09.12.20 i 

Det Grønne Dialogforum. 
Der var enighed om, at Bjarne F. sætter nogle passende punkter på dagsordenen iht. ovennævnte 
uafsluttede emner nævnt under pkt. 4. 
 
6. Eventuelt. 

      Næste møde afholdes d. 25.11.20 kl. 16.00. 
 
       
      Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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