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Gribskov d. 26/2 2022 
 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 09.01.22. 
 
 
 Der var afbud fra Svend-Birger Aagaard og Knud Nielsen.  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt med et punkt om GS-generalforsamling d. 16.03.22.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 24.11.21. 
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. 
- Stiplan. 

Intet nyt mht. prioritering af Stiplantillæg 2021 og Projektkatalog 2021 (fra 
borgerne). 

- Masteplan. 
Intet nyt mht. politisk udvalgsbehandling af borgerforslaget.  

- Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. 
En opdateret prioriteringsliste iht. prioriteringsmodellen fra ”Via Trafik” er 
ikke fremkommet endnu.  

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
En ny operativplan fra beredskabschefen er ikke fremkommet endnu.  

- Jorddeponi i landzone. 
-  Administrationens svar i referatet fra DGD-mødet d. 08.09.21 er uforståeligt, 

hvilket der vil blive fulgt op på senere. 
- Boligområde Ramløse Øst. 

Mange indsigelser mod ny lokalplan for hovedmatriklen.   
- Blå flag-strande. 

GS vil genfremsende ønsket om flere strande med blåt flag i forbindelse med 
det kommende kystsikringsprojekt. 

- Løsgående hunde i 
sommerhalvåret på Smidstrup Strand.  
GS vil rykke for lukning af løsgående på Smidstrup Strand i sommerhalvåret 
samt friholdelse af øvrige strande i Gribskov kommune herfor.  
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- Store sommerhuse. 
GS ønsker tiltag fra de politiske udvalg mht. udarbejdelse af lokalplaner for 
nye udstykninger, sammenlægning af parceller i eksisterende udstykninger, 
tjek af byggeandragender mht. overskridelse af bebyggelsesprocenter m.v. 

- Kommunens 
Regulativ for husholdningsaffald samt høring herom. 
Byrådet har ikke endnu afholdt politisk temamøde herom på baggrund af 
høringen.  

- Dispensation i 
forbindelse med byggetilladelser og klassifikation af kommunens veje.  
Disse emner tages først op til debat senere. 

Herudover drøftedes kystsikringsprojektet, Grønnely-bebyggelser, borgerrådgiver, 
naturnationalpark i kommunen samt Arresø. 

 
  Dialoggruppen for kollektiv trafik: Ingen møder afholdt.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 13.01.22. Der er vedtaget fald i 
vandafledningsafgiften i 2022 på ca. kr. 5,- svarende til godt 10%. Restrukturering, 
uvedkommende vand og nye udstykninger er stadigvæk hovedpunkterne.  

 
Det Grønne Dialogforum: Mødet d. 08.12.21 blev afholdt online, idet indlæg fra GS 
var fremsendt til notering i referatet fra mødet vedr. GS-utilfredshed med det ønskede 
samarbejde med det politiske udvalg samt afholdelse af møde med det nye udvalg 
efter valget, så der kan opnås et samarbejde, hvor der ikke kun bliver tale om 
efterretningssager efter politiske beslutninger på en række vigtige grundejeremner.    
  
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 i Det Grønne 
Dialogforum. 

Der har endnu ikke været planlagt afholdt nyt møde i dette forum. Efter valget er der 
oprettet to ”nye” udvalg ”Klima, Teknik og Miljø” (KTM) med formand Brian Lyck 
Jørgensen og næstformand Morten Dahlberg samt Planudvalget med formand Bo Jul 
Nielsen og næstformand Pernille Søndergaard. 
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5. 
Evt. mulighed for optimering af samarbejdet mellem GS og kommunen. 

Mulighederne blev drøftet og Bjarne F. vil kontakte de relevante politikere herom. 

 

6. 
GS -generalforsamling d. 16.03.22  

På valg er Bjarne Frølund. som formand og Flemming Keller og Søren Larsen som 
bestyrelsesmedlemmer samt Knud Nielsen. som suppleant. Indkaldelse til mødet 
udsendes inden d. 16.02.22.  

 

7. 
Eventuelt. 

 Intet. 

       

Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 

Formand 
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