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Gribskov d. 8/12 2020 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 25.11.20. 
 
 
Steen-Birger Aa. og Jahn G.S. var fraværende.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.           
       

2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 16.09.20. 

Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Persondataforordningen. 

      GS-politik på området er udsendt til GS-kontaktpersoner og optaget på GS-hjemmesiden.  
      Flemming K. gjorde opmærksom på ”Tro- og Loveerklæringen”, der skal benyttes ved person- 
      udtræden af bestyrelsen.      
 

4. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. samt drøftelse af 
samarbejdet med kommunen. 

- Sortering af husholdningsaffald.  

Vedtaget plan i UBL, og BY (10.11.20.) med tilføjelse om involvering af repræsentanter for 
vognmænd og chauffører. Enighed om at GS ønsker at blive involveret heri, inden endelig 
politisk beslutning. 
 

- Prioritering af stier i 2020-2023. 

Sti fra Helsinge over Valby til Vibelandsvej er besluttet med diverse tilføjelser i UBL 
(27.10.20) med økonomi på i alt kr. 10 mio. 
Med hensyn til en evaluering af udkast til en mere langsigtet stiplanlægning, der skal 
forelægges UBL i foråret 2021 ønsker GS også at deltage heri. 
 

-       Kommunens indsatsplan for oversvømmelser. 
      Tages op i forbindelse med igangværende kommuneplanrevision. 

- Reglerne for jorddeponi i landzone. 

Ingen tilbagemelding herom fra kommunen. 
Kommunen forespørges om den foretagne ler-gravning på landbrugsarealet på hjørnet af 
Valbyvej og Vibelandsvej. 
 

- Store sommerhuse.  

Erhvervsstyrelsen arbejder på udarbejdelse af en ny vejledning mht. udlejning af 
sommerhuse, og der har været nævnt forskellige ugeantal, hvor dette er muligt fremover. 
Vejledningen afventes. 
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- Masteplan. 

Gribskov Lokalforeningsråd har i Frederiksborg Amts Avis d. 13.11.20 anmodet kommunen 
om nedsættelse af et udvalg for udarbejdelse af en administrativ forretningsgang for 
behandling af teleselskabernes henvendelser om opsætning af master. GS er helt enig heri. 
 

- Serviceniveau for bus 380R. 

Byrådet besluttede d. 10.11.20 at afsætte kr. 0,1 mio. i 2021og kr. 0.2. mio. i 2022 for at 
fortsætte halvtimesdrift på ruten. Der blev ikke afholdt noget møde herom i det planlagte 
august/september-møde i Dialogforum for Kollektiv Trafik. 
 

- Evt. private fællesveje i Gribskov Kommune hvor kommunen vedligeholder vejen. 

Kommunen forespørges herom på baggrund af sag i Rudersdal, hvor kommunen vil 
overlade sin vedligeholdelse af 76 veje til grundejerne efter afgørelse i Ankestyrelsen i 2018. 
 

- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og 
klassifikation af kommunens veje. 

Det er tilsyneladende ikke muligt at formå det nuværende byråd til at tage disse emner op til 
debat, hvorfor dette som tidligere nævnt, udsættes til efter valget. 
   

      Dialoggruppen for kollektiv trafik: Der blev ikke afholdt møde som aftalt i august/september. 
 

Gribvand Kundeforum: Næste møde afholdes d. 30.11.20. 
 

      Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at næste møde afholdes som online møde d.     
      09.12.20.  
              

Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at der har været møde d. 08.10.20 
samt efterfølgende beslutning om betalingsordningen i Byrådet d. 10.11.20. Det blev besluttet, 
at kommunen betaler 75% af udgiften til førstegang sandfodringen, og grundejerne i første 
række 25%. Fremtidige vedligeholdelsesfodringer hvert 5. år betales af grundejerne i første 
række. Der ansøges om statsstøtte til projektet. 
 
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne 
læses på de relevante hjemmesider. 
 
Med hensyn til samarbejdet med kommunen foreslog Bjarne F., at GS retter henvendelse til 
byrådsmedlemmerne og de politiske partiforeninger om fremover at få mulighed for at drøfte 
kommunale tiltag på grundejerområdet på udkaststadiet og ikke først efter den politiske 
beslutning. GS-bestyrelse var enig heri, idet Gribskov Landligger Forbund kontaktes for en evt. 
samlet henvendelse herom, og at pressen informeres.  
 
5. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 09.12.20 i 

Det Grønne Dialogforum. 
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GS sætter følgende punkter på dagsordenen iht. pkt. 4: 
 
- Øget og strømlinet sortering og indsamling af husholdningsaffald. 

- Stiplanlægning. 

- Ler-gravning ved Valbyvej/Vibelandsvej. 

- Evt. kommunal vedligeholdelse af private fællesveje. 

 
6. Eventuelt. 

      Næste møde afholdes d. 16.02.21 kl. 16.00 og GS-generalforsamling d. 03.03.21 kl. 19.00. 
 
       
      Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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