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     Den 5. september 2021 
      
 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 26.08.21. 
 
 
Alle var mødt.   

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af referat fra generalforsamlingen d. 26.05.21.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 12.05.21 og fra generalforsamlingen d. 26.05.21. 
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger og referatet fra 
generalforsamlingen blev taget til efterretning. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. 
- Stiplan. 

På UBL-mødet d. 20.04.21 blev det besluttet at udarbejde en opdatering af Stiplan 2016 og 
udvalget drøftede og kom med forslag til stier, som skal indgå i det videre arbejde med 
revision af Stiplan 2016. GS-synspunkter meddelt på DGD-mødet d. 09.06.21.  

- Masteplan. 
Gribskov Lokalforeningsråds borgerforslag har ikke været på UBL-møde endnu.  

- Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. 
Kommunen oplyste på DGD-mødet d. 09.06.21, at der ville blive gennemført en 
borgerundersøgelse formentlig op til sommerferien. Dette er ikke sket endnu.   

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
Indsatsplan ændret til Redegørelse iht. til svar på DGD-møde d. 09.06.21, hvor det nævnes, 
at indsatstaktikken indarbejdes i en indsatsplan for Beredskabet. 

- Store sommerhuse. 
Grænse på max. 2 sommerhuse, der kan udlejes op til 41 uger og skal bruges af ejer i min. 2 
uger pr. ægtefælle/samlever. Max. bebyggelsesprocent på 15% eller 10% afhængigt af 
angivelse i lokalplan/deklaration. 

- Jorddeponi i landzone. 
Stadigvæk ingen svar fra kommunen på den ønskede procedure for behandling af ansøgning 
om etablering af disse jorddepoter. Den aktuelle jordtilførsel i Kagerup, der var på DGD-
møde d. 09.06.21. er der ingen krav til tid på, men sagen er påklaget, oplyste kommunen. 

- Boligområde Ramløse øst. 
Området med boliger i 3 etager er ikke med i kommunens godkendte plan.   

- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og 
klassifikation af kommunens veje. 
Disse emner tages først op til debat efter kommunalvalget. 
Blå flag-strande. 
På DGD-møde d. 09.06.21 fremførte Bjarne F. ønske om flere strande med blåt flag som 
tidligere, idet dette er et godt signal til turisterne. 
Løsgående hunde i sommerhalvåret på Smidstrup Strand.  
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Bjarne F. omtalte den af kommunen indførte ordning med ”hundeområde” for løse hunde 
”under kontrol” på Smidstrup Strand. Dette er stærkt generende for de besøgende uden 
hund, der netop besøger denne strand med stor P-plads og badebro. Enighed om at rejse 
denne sag overfor kommunen med et krav om en evaluering af ordningen. 
   

Dialoggruppen for kollektiv trafik: Mødet er udsat flere gange men nu fastsat til d. 20.09.21, hvor 
trafikbestilling (busbesparelser) drøftes.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 01.06.21 og indvielsesarrangement af det ombyggede 
Gilleleje Rensningsanlæg d. 15.06.21. Mødereferat rykkes der for. Emner var overløb m.v. og 
deltagelse af Gribvand repræsentanter på DGD-møde d. 09.06.21 samt årsrapport 2020 og ny 
ledning mellem Tulstrupvej og Gilleleje følgende den nye vejtrace langs banen. Næste møde 
afholdes d. 06.09.21. 

 
Det Grønne Dialogforum: Mødet d. 09.06.21 og Bjarne F.-emner/input er nævnt under pkt. 3. Næste 
møde afholdes d. 08.09.21.  
              
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Det afsluttende møde i Følgegruppen blev Flemming K. 
m.fl. ikke indkaldt til, hvilket Bjarne F. gentog på DGD-møde d. 09.06.21. Der var ingen svar, og 
det må konkluderes, at Følgegruppen har holdt sit sidste møde.  
 
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. 08.09.21 i 

Det Grønne Dialogforum. 
GS sætter følgende punkter på dagsordenen: Trafiksikkerhedsplan 2022-2027, Beredskabets 
Indsatsplan for oversvømmelser, Procedure for jorddeponi og løsgående hunde i sommerperio-
den på Smidstrup Strand. 

 
5. Kommunens Regulativ for Husholdningsaffald og Høringen heraf. 

Bjarne F. omtalte og gennemgik GS-høringssvar af 21.08.21, der omhandler følgende: 
- Beskrivelse af hvordan de 8 affaldstyper fordeles på 4 beholdere.  
- Krav om anbringelse af beholdere mht. standplads og adgangsvej, der kræves velbelyst med 

kørefast underlag samt vendeplads ved blind tilkørselsvej. 
- Udsættelse af høringsfristen til min. d. 29.08.21. 
 

6. Eventuelt. 
      Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 24.11.21 kl. 16.00. 
       
      Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 

 
 

mailto:bjarne.froelund@mail.dk

