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Den 23. juni 2016 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 08.06.17 
 
Der var afbud fra Tonny B. og Flemming K. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. februar 2017. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl. 
GS-ønske om ny procedure i forbindelse med administrativt givne byggetilladelser i strid med 
lokalplaner og tinglyste deklarationer/servitutter har Bjarne F. forfulgt efter afvisningen på 
GKU-mødet d. 30.03.17 ved kontakt til nogle politikere. Der var enighed om, at Bjarne F. på 
GS’s vegne retter en henvendelse herom direkte til Plan- og Miljøudvalget.  
 
Evaluering af forsøg med storskraldsordning og evt. beslutning om indførelse i kommunen har 
Teknisk Udvalg på møde d. 26.04.17 sendt til høring i Grundejerkontaktudvalget. 
 
Med hensyn til kommunens stiplan har Teknisk Udvalg på møde d. 31.05.17 ikke besluttet den 
af administrationen anbefalede udførelse af div. arbejder på de rekreative stier, men har sendt 
sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere undersøgelse/drøftelse i forhold til 
udvalgets drøftelser på besigtigelsen. Dette skete på baggrund af Bjarne F.’s henvendelse til 
udvalgsformanden. 
 
Kildevejskrydset ønsker Grundejersammenslutningens bestyrelse ikke, der ofres flere penge på, 
idet der er mange langt farligere kryds/vejstrækninger med større fare for trafikuheld, hvilket 
Bjarne F. vil orientere udvalgsformanden om. 
 
Der er intet nyt om pkt. 7, 8 og 10 på GKU-mødet d. 30.03.17. 
 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart P. oplyste, at sidste møde var d. 2.03.17, hvor 
busbestilling 2018 og div. ønsker om stoppesteder var hovedemnerne. Der er ikke aftalt nyt 
møde endnu. 
 
Gribvand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 10.04.17, og at næste møde er d. 
16.06.17. På mødet var regnskab 2016, forbrugervalg til GVS’s bestyrelse, status for kloakering 
i Rågeleje/Udsholt og uvedkommende vand hovedpunkterne. 
 
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 09.03.17, hvor nyt 
kommissorium for DGD efter udvidelsen med GS m.fl. og Helsinge Nord byudvikling var 
hovedemnerne. Næste møde er d. 15.06.17. 
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4. Emner til behandling på GKU-mødet, den 5. oktober 2017. 
På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 

- Ny procedure for den administrative behandling af byggeandragender mht. høringer og 
beslutning om byggetilladelser. 

- Evaluering af storskraldsforsøgsordningen i Ramløse og evt. indførelse i kommunen. 
- Kommunens stiplan – prioritering og økonomi. 
- Status for pkt. 7 ”Kommunens indsatsplan for oversvømmelser”, pkt. 8 ”Tilbageføring af 

hastighedsbegrænsninger på Strandvejen m.fl.” og pkt. 10 ”Bekendtgørelse af 
parkeringsregler i Gribskov kommune”. 

 
 
5. Valg af forbrugerrepræsentant til Gribvand Spildevands bestyrelse. 
Bestyrelsen bakkede op om at Bjarne F. genopstiller til bestyrelsen, idet der var enighed om at 
det var afgørende at helårsgrundejerne har en repræsentant i denne bestyrelse. 
 

 
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
Lennart P. omtalte ny vej fra Græsted til Gilleleje, der nu skiltes færdig i 2021. Herudover fik 
Lennart P. de øvriges anbefalinger til hvordan grundejerforeningens bestyrelse kan agere mht. 
nødvendig fældning af træer på fællesarealer. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftales efter Kontaktudvalgsmødet d. 05.10.17. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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