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16. december 2021 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 24.11.2021. 
 
 
Der var afbud fra Jahn G.S.  

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 26.08.21. 
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl. 
- Stiplan. 

Stiplantillæg 2021 og Projektkatalog 2021 blev godkendt af UBL d. 21.09.21 og Byrådet d. 
12.10.21. Stiplanstillæget er tilføjelser til Stiplan 2016 og Projektkataloget forskellige 
forslag fra borgerne/foreninger m.v.. UBL-formand Pernille Søndergaard er refereret for en 
udtalelse om, at det er nødvendigt at få en prioritering af stiplanen, præcis som GS har 
argumenteret for det i flere år. 

- Masteplan. 
Har ikke været behandlet i UBL endnu.  

- Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. 
Inden sommerferien er der lavet en face-book-høring herom og UBL har den 02.11.21 
udarbejdet trafiksikkerhedsplan ved hjælp af ”Via Trafik”, der også har udarbejdet en 
prioriteringsmodel. Denne prioriteringsmodel skal benyttes, når udvalget skal behandle en 
opdateret prioriteringsliste før årets budgetforhandling. 

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
På mødet i DGD d. 08.09.21 blev det oplyst, at beredskabschefen har ”på tegnebrættet at 
udarbejde en ny operativplan”.  

- Store sommerhuse. 
Så længe lovgivningen ikke strammes, er det nødvendigt for de enkelte 
grundejerforeninger/grundejere at gennemgå byggetilladelser omhyggeligt samt registrere 
udlejningsfrekvens. 

- Jorddeponi i landzone. 
Administrationens svar i referatet fra DGD-mødet d. 08.09.21 er uforståeligt, hvilket der vil 
blive fulgt op på senere. 

- Boligområde Ramløse øst. 
Området med boliger i 3 etager, matr.nr. 7c, er ikke med i kommunens godkendte plan, og 
der er lavet en ny plan for hovedmatriklen.   

-                                     
Blå flag-strande. 
Kommunen har ikke reageret på henvendelse om flere strande med blåt flag.  

-                         
Løsgående hunde i sommerhalvåret på Smidstrup Strand.  
Der er ingen konklusion i referatet fra DGD-mødet d. 08.09.21, hvorfor dette meddeles på 
mødet d. 08.12.21. 
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-                      
Kommunens Regulativ for husholdningsaffald samt høring herom. 
UBL har d. 02.11.21 på baggrund af høringen vedtaget at byrådet skal afholde temamøde 
primo 2022.  

- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og 
klassifikation af kommunens veje. 
Disse emner tages først op til debat efter kommunalvalget. 

 
   

Dialoggruppen for kollektiv trafik: Mødet d. 20.09.21 blev aflyst, da der ikke var ændringer til 
betalingen til Movia.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 06.09.21 og borgermøde d. 13.09.21. De store emner er 
fortsat nye kloakeringer (Ammendrup Park og Troldebakkerne), Restrukturering og overløb (Arresø 
mv.) Næste møde afholdes d. 07.12.21. 

 
Det Grønne Dialogforum: Mødet d. 08.09.21 mangler tydeliggørelse af modstanden mod 
hundestrande i Gribskov kommune og specielt krav om at stoppe for forsøget med hundestrand på 
Smidstrup Strand. Næste møde afholdes d. 08.12.21 
  
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne læses 
på de relevante hjemmesider. 

 
4. Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 08.12.21 i 

Det Grønne Dialogforum. 
Bjarne F. kan ikke deltage i mødet, men indsender kommentarer om referatet fra sidste møde 
mht. manglende konklusion om hundestrande samt under ”Nyt fra foreninger”, at GS er 
utilfreds med samarbejdet med kommunen i dette udvalg uden mulighed for samarbejde med 
det politiske udvalg, således at der kun er efterretningssager efter politiske beslutninger på en 
række vigtige grundejeremner. 
 
5.  Resultatet af kommunalvalget og evt. mulighed for optimering af samarbejdet 

mellem GS og kommunen. 
Kommunalvalget d. 16.11.21 betyder ny borgmester, nye udvalgsformænd og formentlig også 
nye udvalgssammensætninger. Konstituering herom afventes, og der rettes henvendelse til de 
nye udvalgs- og næstformænd for optimering af samarbejdet. 
 
6. Eventuelt. 

      Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 09.02.22 kl. 16.00 og GS-generalforsamling d. 16.03.22 kl.     
      19.00. 
       
      Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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