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D. 21/6 2015 
 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 21.05.15. 
 
 
Der var afbud fra Tonny Bruun, Lennart Persson og Jahn Gerner Svendsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2015. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Grundejersammenslutningens indstilling til standsning/parkering. 
GS’s høring af grundejerkontaktpersonerne viste fuld opbakning til GS’s indstilling. Den fore-
løbige udgave til indstilling blev uddelt (vedhæftet). Bestyrelsen bakkede op om denne, idet 
Bjarne F. nævnte, at den skulle uddybes lidt, inden den var klar til Teknisk Udvalg og GKU-
mødet. 

 
4. Emner til behandling på GKU-mødet den 18. juni 2015. 

      På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 
 

- GS’s indstilling til standsning/parkering i tættere bebyggede områder.  
- Status for aktivering af møder i Rodegruppen ønskes oplyst. 
- Adgang til referater fra ”Dialogforum for kollektiv Trafik” som til andre lign. referater. 

       
5. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl. 
Affaldsgruppen: Knud N. oplyste, at sidste møde var d. 19.02.15 og at næste møde er d. 04.06. 
15.  Evaluering af affaldsforsøgsordning i Græsted Park pågår.  

        
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 21.05.15, og at næste møde 
er d. 20.08.15. Grundejerforbundet støttede ikke GS’s indstilling om parkering/standsning på 
fortove/rabatter, som den anden sommerhusorganisation Landliggersammenslutningen gjorde. 
 
Dialoggruppen for Kollektiv Trafik: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 26.02.15 og at næ-
ste møde afholdes i august/september 2015. 
Rodegruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.02.13, og som tidligere nævnt har GS 
rykket for genoptagelse af møderne på GKU-mødet d. 18.06.15. 
 
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møde var d. 17.02.15 og at næ-
ste møde er d. 27.05.15. Der anbefales nu en blanding af hård og blød kystsikring som hhv. 
sten/høfder og sand. De tre Kattegat-kommuner arbejder på en fælles kystsikring. 
 
Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 30.10.14., og at næste møde stadig-
væk ikke er fastsat. 
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GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 06.02.15 og at næste møde er d. 
22.05.15. Nyt rensningsanlæg og uvedkommende vand i kloakledningerne er de mest aktuelle 
emner. 
 
6. Status – kommunens hjemmeside.  

       Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
   
 

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20. august 2015 kl. 16.00 i Kulturhuset, Møderum 1, Skole-
gade 43, Helsinge.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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