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Gribskov d. 14/7 2022 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 31.05.22. 
 
 
 Der var afbud fra Jahn S., Steen-Birger Aa. og Knud N.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 09.02.22 og generalforsamlingen d. 

16.03.22. 
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger og referatet fra 
generalforsamlingen taget til efterretning. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. 

Stiplan. 
GS ønsker afholdelse af møde med kommunen om den nye prioriteringsmodel, 
der benyttes ved prioritering af de forskellige tiltag, der blev brugt i det poli-
tiske udvalg, hvor en revideret anlægsliste af 03.05.22 erstattede den tidligere 
liste af 02.11.21. GS ønsker også trafikstier overført til trafiksikkerhedsplanens 
anlægsliste. Udvalgsformanden er indforstået med et sådant møde, som GS 
ønsker afholdt i august 2022, idet dette møde dog afholdes med alle grundejer-
foreninger/vejlaug i kommunen. 
Masteplan. 
Borgerforslaget blev behandlet på Planudvalgsmødet d. 22.03.22. Det blev 
besluttet, at byrådet ser på retningslinjer i forbindelse med udarbejdelse af 
Strategiplan 2023.  
Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. 
Se bemærkninger under Stiplan.  
Indsatsplan for oversvømmelser. 
En ny operativplan fra beredskabschefen er ikke fremkommet endnu. Måske er 
det nemmere at komme igennem med et svar herpå efter næste større 
regnperiode. 
Jorddeponi i landzone. 
Afventer afklaring med ny leder af Natur, Vand og Vej efter tidligere aftrådte 
leders svar i referatet fra DGD-mødet d. 08.09.21. 
Boligområde Ramløse øst. 
Intet nyt mht. ny lokalplan for hovedmatriklen.   
Blå flag-strande. 
GS vil genfremsende ønsket om flere strande med blåt flag i forbindelse med 
det kommende kystsikringsprojekt. 
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Løsgående hunde i sommerhalvåret på Smidstrup Strand.  
Det politiske udvalg har d. 22.03.22 vedtaget at fastholde den omtalte strand 
som hundestrand i sommerhalvåret.  
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. GS 
har ikke fremsendt forslag til administrative tiltag for at hindre div. 
dispensationer, fejlagtige byggetilladelser m.v. endnu. 
Kommunens Regulativ for husholdningsaffald samt høring herom. 
Byrådet har så vidt vides 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 igangsætning af kystsikringsprojektet.   
 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Ingen møder afholdt.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 09.05.22. Udsendelse af mødenotater til 
foreningerne, hvor der ikke skrives mødereferat, foreslås accepteret på næste møde.  

 
Det Grønne Dialogforum: Møde afholdt d. 23.03.22 og næste møde afholdes d. 
02.06.22, hvor Bjarne F. ikke kan deltage og derfor fremsender en orientering om 
aftalen med udvalgsformanden om grundejermøde om Stiplan og 
Trafiksikkerhedsplan. 
  
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle 
kunne læses på de relevante hjemmesider. 

 
4. Grundejermøde om kommunens Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
GS-oplæg til møde er fremsendt ved mails af 25.04.22, 01.05.22 og 07.05.22 til 
GS-bestyrelse. 
 
5. Eventuelt. 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 23/8 kl. 16. 

      
     Med venlig hilsen 

 
Bjarne Frølund 
Formand 
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