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Gribskov d. 17/5 2021 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 12.05.21. 
 
Alle var mødt.  
  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.           
       

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.11.20. 

Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. samt drøftelse af 

samarbejdet med kommunen. 

- Sortering af husholdningsaffald.  
På UBL-møde d. 20.04.21 blev det besluttet at søge om udsættelse til d. 01.01.23 af 
myndighedernes krav om sortering i 10 fraktioner fra d. 01.07.21, tekstiler fra 01.01.22 og 
haveaffald fra 31.12.23.  På byrådsmødet d. 04.05.21 blev det besluttet, at farligt affald og 
tekstiler fra sommerhusområder kan afleveres på genbrugsstationer som en bringeordning, 
samt at haveaffald afhentes fra skel. Der bliver tale om 4 stk. 2-fraktioners containere 
opstillet på hver parcel i kommunen.  

- Stiplan. 
UBL arbejder videre med en mere langsigtet stiplanlægning, og på mødet d. 20.04.21 var 
der en drøftelse af konkrete forslag. 

- Masteplan. 
Gribskov Lokalforeningsråds borgerforslag om politisk behandling af ”Rettidig plan-
lægning” i stedet for UPS-placering af master i Gribskov Kommune opnåede 429 stemmer, 
hvorfor det skal optages til behandling i Byrådet. 

-  Trafiksikkerhedsønsker og strategi. 
UBL har på møde d. 16.03.21 besluttet at gå i gang med en ny trafiksikkerhedsplan for 
2022-2027 efter den tidligere plan fra 2013-2020. Grundejersammenslutningen har meddelt 
stor interesse for dette emne, og derfor ønskes inddragelse i udarbejdelsen af planen.  

- Store sommerhuse. 
Erhvervsstyrelsens nye vejledning af 08.01.21 har kun sat grænsen på max. udlejning af 
sommerhuse til 41 uger samt min. benyttelsen for ejer til 2 uger. Det er derfor kun den 
tilladte max. bebyggelse på 15% af grunden, der sætter grænser for sommerhusstørrelsen. 

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
Denne plan er lovet optaget i kommuneplanrevisionen, hvorfor GS vil rykke for planen. 

 

mailto:bjarne.froelund@mail.dk


 
 
for helårsbeboere i  
Gribskov Kommune 

Formand Bjarne Frølund, Gille-Åsen 12, 3230 Græsted 
Mobil 29 27 63 75,  bjarne.froelund@mail.dk 

- Jorddeponi i landzone. 
Stadigvæk ingen svar fra kommunen på den ønskede procedure for behandling af ansøgning 
om etablering af disse jorddepoter. 

- Private fællesveje med kommunal vedligeholdelse (inkl. snerydning) 
Ifølge kommunen er der ingen sådanne veje i Gribskov kommune.   

- Boligområde Ramløse øst. 
Forslag om opførelse af ca. 400 boliger i op til 2-3 etager med store protester fra 
omkringboende. Jahn G.S. omtalte sagen med foreløbig 2 borgermøder.  

- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og 
klassifikation af kommunens veje. 

Disse emner tages først op til debat efter kommunalvalget. 
   

Dialoggruppen for kollektiv trafik: Der blev afholdt digitalt møde d. 14.04.21, hvor Bjarne F. pga. 
fravær havde meddelt, at evt. busbesparelser kun kan findes på rute 363 og evt. 361 og 362. Nyt 
møde afholdes d. 09.06.21, hvor besparelser skal drøftes. 
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 30.11.20 og digitalt møde d. 15.03.21. De vigtigste punkter 
var restrukturering og uvedkommende vand i spildevandsledningerne. Næste møde afholdes d. 
01.06.21. 

 
Det Grønne Dialogforum: Digitalt møde d. 10.03.21. Næste møde afholdes d. 09.06.21.  
              
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. har efterlyst næste møde i gruppen og det 
tidligere lovede borgermøde om betaling. Statstilskud på ca. kr. 20 mio. til projektet er givet. Evt. 
andel i statsligt større tilskud fra en pulje på kr. 350 mio. er en mulighed. 
 
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne læses 
på de relevante hjemmesider. 

 
4. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 09.06.21 i 

Det Grønne Dialogforum. 

GS sætter følgende punkter på dagsordenen iht. pkt. 4: Stiplan, Trafiksikkerhedsplan 2022-
2027, Store sommerhuse og Indsatsplan for oversvømmelser. 

 
5. GS-generalforsamling d. 26.05.21. 

Alle bestyrelsesmedlemmer/suppleant er tilmeldt. Der udsendes en ekstra indkaldelse nu til 
mødet d. 26.05.21 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, idet tilmeldingsdatoen ændres til d. 19.05.21. 
Steen-Birger Aa. og Jahn G.S. gav accept på evt. genvalg.  
 
6. Eventuelt. 

      Jahn G.S. omtalte det store fibernetarbejde, der foregår i Ramløse området. 
      Søren L. omtalte den store jordaflæsning ved Solbjerg Engsø, der foregår nu. Søren fremsender   
      materiale herom til Bjarne F. 
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      Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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