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Gribskov d. 19/2 2023 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 06.02.23. 
 
 
Der var afbud fra Steen-Birger Aa.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 15.11.22 
Referatet fra mødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager samt tilbagemelding fra dialogfora 

m.fl. 
- Kommunens Regulativ for husholdningsaffald. 

Gribskov Forsyning har fremlagt ny løsning med 2 x 240 l spande + tekstilsæk 
+ farligt affaldsspand samt fælles område-glaskube. Aftale med Gribskov 
Forsyning om info-materiale til GS. 

- Store sommerhuse. 
GS afventer sin henvendelse til kommunen.  

- Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
På KTM-møde d. 07.02.23 behandles trafiksikkerhedsønsker 2023. I 
dagsordensforslaget anbefaler administrationen udførelse af de 4 
førsteprioriterede projekter ud fra disse planers placering fra nr. 1 til 4 på 
prioriteringslisten. Bjarne Frølund kontakter formand/næstformand om denne 
listes mangelfulde oplysninger om projekternes detailoplysninger mht. det 
enkelte projekts prioriteringspoints (PProjekt) samt trafikbelastning, effekt på 
trygheden m.fl. faktorer til prioriteringsberegningsmodellen.  
Et borgermøde som lovet, hvor bl.a. prioriteringsmodellen gennemgås, 
efterlyses stadig. 

- Masteplan. 
Kommunen har lovet udarbejdelse af en masteplan i forbindelse med 
Strategiplan 2023. 

- Jorddeponi i landzone.  
Emnet tages op på næste møde i Det Grønne Dialogforum i fortsættelse af 
KTM-møde d. 07.02.23 pkt. 21 Lovliggørelse efter jordudlæg i Kagerup. 

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
Redegørelse skal udarbejdes af beredskabschefen, og er ikke fremkommet 
endnu. 

- Boligområde Ramløse øst. 
Planudvalget har d. 13.12.22 udsat behandlingen af lokalplanforslag.   
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- Blå flag-strande. 
Henvendelse fra GS afventer. 

- Dispensation i 
forbindelse med byggetilladelser og klassifikation af kommunens veje.  
GS afventer situationen mht. fremsendelse af disse emner.  

- Søborg Sø- projektet. 
Naturstyrelsens information om nyt om anlæggene og de rekreative aktiviteter 
afventes. Sagen sættes på det næste møde i Det Grønne Dialogforum. 

- Tilsyn med grøn vejdrift. 
På Planudvalgets møde d. 07.02.23 er administrationens oplæg at fastholde 
tilsynsfunktionen.  

- Kloakering med nye regnvandsledninger/nedsivningsanlæg. 
Den nye Ramløse udbygning undersøges mht. en anden løsning end fælles 
ledninger for spildevand og regnvand. 

- Snerydning. 
Klager over manglende snerydning og glatte veje er behandlet på KTM-møde 
d. 10.01.23, hvor det blev besluttet, at der skal fremlægges en statusopgørelse 
herom efter vinterens udgang. 

- Varmeplan 2022. 
Henvendelse fra borger til GS om høringen af denne plan. Planen er behandlet 
på KTM-mødet d. 29.11.22 og godkendt her, idet der ikke var tale om en 
almindelig ”bred høring”. GS har i øvrigt ingen bemærkninger til planen. 

- Kystsikringsprojektet.  
Staten har giver yderligere 26,1 mio. i tilskud til projektet, således at der er ca. 
67 mio. i tilskud fra staten. Tidsplanen for udførelsen afventer stadigvæk 
undersøgelse af sandfodringens indvirkning på sand- og stenrevler. 

- Samarbejde mellem GS og Sommerhusparaplyorganisationen GLF 
Der kom ikke nogen skriftlig aftale herom efter møde mellem de to formænd, 
men der var enighed om at støtte hinanden i forhold til fælles emner og 
samarbejdet med kommunen. 

 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Det blev i KTM besluttet ikke at spare på kørslen 
og/eller Flex-trafik, selvom der vil være et mindre underskud. 
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 10.01.23, hvor bl.a. kloakering af Ramløse 
m.v. og affaldssortering blev drøftet. Næste møde afholdes d. 08.05.23.   
 
Det Grønne Dialogforum: Møde afholdt d. 06.12.22 hvor ny leder for Natur, Vand og 
Vej, Jørgen Eriksen, deltog. Der var ingen oplysning om det lovede borgermøde om 
Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. Næste møde afholdes 07.03.23.   
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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. 
Formand/næstformand rykkes for afholdelse af grundejermøde. 
 
5. Status for kommunens plan for affaldssortering. 
Gribskov Forsynings nye forslag afventer kommunens godkendelse. 
 
6. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden til møde d. 

07.03.23 i Det Grønne Dialogforum. 
Søborg Sø-projektet samt Jorddeponi i landzone m.v. 

 
7. Grundejersammenslutningens generalforsamling d. 08.03.23. 

     På valg er Jahn G.S., og Steen-Birger Aa.  
     Jahn er villig til genvalg, mens Steen-Birger har meddelt sin udtræden af  
     bestyrelsen. 
 

8. Eventuelt. 
     Søren L. oplyste om jordpåfyldning overfor OK-tanken i Mårum. Søren 

undersøger adresse på stedet. 
      
Næste bestyrelsesmøde aftales i forbindelse med generalforsamlingen. 
       
     Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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