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Den 23. februar 2018 

 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 7/2 2018 
 
Der var afbud fra Knud N. og Søren L. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt med en ændring af pkt. 4’s overskrift til tidligere brugte efter  
      nedlæggelsen af arbejdsgrupperne. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8.6.17. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Orientering om og drøftelse af de nye politiske udvalg, udvalgsformænd m.v. 
       De nye aktuelle udvalg er nu Udvalg for Udvikling, By og Land (UBL) med udvalgsformand  
       Pernille Søndergaard og næstformand Bo Juul Nielsen samt Udvalg for Miljø, Klima og Kyst  
       (MKK) med udvalgsformand Michael Hemming Nielsen og næstformand Allan Nielsen. I  
       henhold til eksisterende forretningsorden for Grundejerkontaktudvalget (GKU) er det disse  
       personer, der kan/vil deltage i GKU-møderne. 
       Bjarne F. deltog i borgmesterreceptionen d. 18.1.18 og benyttede lejligheden til at tale med de  
       relevante politikere og kommunaldirektøren om det klare budskab fra det nye flertal om  
       borgerinddragelse, hvorfor Grundejerkontaktudvalget bør inddrages mere end p.t. inden de 
       politiske beslutninger træffes. 
 

4. Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl. 
Følgende punkter har der ikke været tilbagemelding fra kommunen på:  
- GS’s forslag af 29.8.17 om ny procedure i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. 

En generel dialog og inddragelse af GKU ønskes iht. GKU-møde d. 5.10.17. 
- GS-høringssvar af 29.10.17 om en ny evaluering af forsøgsordning for storskrald iht. GKU-

møde d. 5.10.17. Ny politisk behandling lovet i begyndelsen af 2018 og GS ønsker sagen 
behandlet på GKU-mødet d. 12.4.18 inden politisk beslutning. 

- GS-høringssvar af 11.9.17 til budget 2018- 2021 vedr. ”Anlægsprogram til kommunens 
stinet”, der pointerer, at der bør vedtages en prioriteret og prissat stiplan, blev behandlet på 
GKU-møde d. 5.10.17. Punktet sættes på GKU-møde d. 12.4.18 om en sådan stiplan, 
således at der ikke kun prioriteres ”billige” rekreative stier før ”dyre” trafikstier, men at 
prioriteringen sker ud fra tidligere politisk beslutning om ”Sikre skoleveje”, ”Adgang for 
turister” og ”Forbindelse mellem vores byer”. 

- Status for kommunens indsatsplan for oversvømmelser, tilbageføring af 
hastighedsbegrænsninger på Strandvejen m.fl. og bekendtgørelse af parkeringsregler i 
Gribskov Kommune. 

 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart P. oplyste, at der var møde d. 28.9.17 og næste møde  
     er d. 8.2.18. Busbestilling 2019 var/er hovedemnet. 

 
Gribvand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møder d. 16.6.17, 3.10.17 og 12.1.18 
og at næste møde er d. 5.4.18. På disse møder var/er hovedemnerne uvedkommende vand, 
restrukturering (reducering af 10 rensningsanlæg til 3) og nyt biologisk slamanlæg ved Pårup. 
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Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møder d. 15.6.17, d. 14.9.17 og d. 
26.10.17, og at næste møde er d. 8.2.18. Hovedemnerne var/er Nationalparken Kongernes 
Nordsjælland, vandrådsplaner og Søborg Sø.  
 
5. Emner til behandling på GKU-mødet d. 12.4.18. 
På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 

- Forretningsorden/kommissorium for Grundejerkontaktudvalget for Gribskov Kommune. 
- Ny procedure for den administrative behandling af byggeandragender mht. høringer og 

beslutning om byggetilladelser. 
- GS-ønske om storskraldsordning i kommunen i fortsættelse af evaluering af forsøgsordning. 
- Kommunens stiplan – prioritering og økonomi. 
- Status for ”Kommunens indsatsplan for oversvømmelser”, ”Tilbageføring af 

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

 
 
6. Grundejersammenslutningens generalforsamling d. 7.3.18. 
På valg er formand Bjarne F. og bestyrelsesmedlemmerne Lennart P. og Knud N. samt best.  
supl. Flemming K. og Søren L. Knud N. ønsker ikke genvalg, men Flemming K. er villig til at 
opstille. Anmeldelse af repræsentanter til Bjarne F. senest d. 21.2.18. 

 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13.6.18 kl. 16.00. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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