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Gribskov d. 5/12 2022 
 
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 15.11.22. 
 
 
Der var afbud fra Steen-Birger Aa. og Jahn G.S.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt med et tilføjet pkt. 4 om Samarbejde med Gribskov 
Landligger Forbund (GLF).           

       
2. Referat fra bestyrelsesmødet d. 23.08.22. 
Referatet fra mødet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Status for uafsluttede og nye sager samt tilbagemelding fra dialogfora 

m.fl. 
- Kommunens Regulativ for husholdningsaffald. 

Kommunen vil kontakte den nye regering om løsning i sommerhusområder og 
har søgt om udsættelse af igangsætningsdato til d. 01.01.24. 

- Store sommerhuse. 
GS planlægger fremsendelse af forslag til kommunale tiltag for minimering af 
disse store sommerhuse.  

- Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
Det lovede borgermøde er ikke afholdt endnu.  

- Masteplan. 
Kommunen har lovet udarbejdelse af en masteplan i forbindelse med 
Strategiplan 2023. 

- Jorddeponi i landzone. 
Emnet tages op i Det Grønne Dialogforum, når den nye leder er tiltrådt. 

- Indsatsplan for oversvømmelser. 
Redegørelse skal udarbejdes af beredskabschefen, og er ikke fremkommet 
endnu. 

- Boligområde Ramløse Øst. 
Ny lokalplan er ikke fremkommet endnu.   

- Blå flag-strande. 
Henvendelse fra GS afventer. 

- Dispensation i 
forbindelse med byggetilladelser og klassifikation af kommunens veje.  
GS afventer situationen mht. fremsendelse af disse emner.  
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Dialoggruppen for kollektiv trafik: Ved evt. besparelser på området afvikles der møde 
i gruppen, og det er ikke afholdt i år.  
       
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 17.10.22, hvor bl.a. dannelsen af Gribskov 
Ressourcer og Genbrug A/S m.v. blev drøftet.   

 
Det Grønne Dialogforum: Møde afholdt d. 13.09.22 i naturen og drejede sig primært 
om ”bævere”, og der var ingen oplysning om det lovede borgermøde om 
Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
  
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle 
kunne læses på de relevante hjemmesider. 

 
4. Samarbejde mellem GS og GLF. 

      Efter henvendelse fra GLF om samarbejde har Bjarne F. afholdt møde med     
      formanden Søren Bald fra GLF d. 08.11.22. Bjarne F. vil fremsende oplæg til 
      samarbejdet med angivelse af hvem, der er ordførende på de nævnte 10  
      grundejeremner. Dette oplæg blev gennemgået og godkendt til fremsendelse. 
 

5. Grundejermøde om kommunens Trafiksikkerhedsplan og Stiplan. 
Der er rykket for afholdelse af grundejermøde på DGD-møde d. 13.09.22. 
 
6. Status for kommunens plan for affaldssortering. 
Manglende udvikling i sagen pga. usikkerhed om politiske beslutninger. 
 
7. Eventuelt. 

      Dato for GS-generalforsamling aftalt til onsdag d. 15.03.23 kl. 19.00.  
       
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 07.02.23 kl. 16.00. 
       
     Med venlig hilsen 

Bjarne Frølund 
Formand 
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