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Gribskov 26. november 2015 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 05.11.15 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, den 20. august 2015. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Grundejersammenslutningens indstilling til standsning/parkering. 
      Bjarne F. omtalte, at GS’s indstilling blev bakket op af Landliggersammenslutningen, mens    
      Grundejerforbundet ikke ønskede en generel tilladelse på GKU-mødet d. 03.09.15.  
 

4. Emner til behandling på GKU-mødet, den 10. december 2015. 
      På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dags-
ordenen: 
 

- Teknisk Udvalgs beslutning til standsning/parkering i tættere bebyggede områder.  
- Status for nedsættelse af stinetinteressentgruppe. 
- Status for kommunens mulige samarbejde med Naturstyrelsen om byggetilladelser til store 

sommerhuse og udlejning af disse. 
       

5. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl. 
Affaldsgruppen: Tonny B. oplyste, at sidste møde var d. d, og at næste møde ikke er aftalt. 
Tonny B. omtalte storskraldsforsøgsordningen og Græsted Parks forsøgsordning mht. 
opsamling af dagrenovation. 

        
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d.d., og at næste møde ikke 
er aftalt. Det blev besluttet, at GS og de to sommerhusgrundejerorganisationer indstiller hver 
for sig til Teknisk Udvalg mht. parkering på fortove/rabatter. 
 
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møde var d. 26.08.15 og at 
næste møde er d. 11.11.15. De tre Kattegat-kommuners arbejde med en fælles kystsikring er 
nu kommet så langt, at betalingsmodel skal findes. 

 
Dialoggruppen for Kollektiv Trafik: Lennart P oplyste, at sidste møde var d. 23.10.15 og at 
næste møde ikke er aftalt. Lennart P. nævnte bl.a. Flexturtrakfik med 50 % stigning for betaling 
samt, at der stadigvæk er problemer med at få referater fra møderne frem på hjemmesiden. 
Bjarne F. omtaler dette problem på GKU-mødet d. 10.12.15. 
 
Rodegruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.02.13 og GS har rykket for 
genoptagelse af møderne på GKU-mødet d. 03.09.15 hvor det blev oplyst, at møderne i denne 
gruppe ikke genoptages. 
 
Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 24.09.15, og at næste møde er d. 
09.11.15. Kloakeringsforholdene for kommunens offentlige toiletter langs kysten samt 
kommunens Vandhandleplan m.v. blev drøftet. 
 
 
 

mailto:bjarne.froelund@mail.dk


 
 
for helårsbeboere i  
Gribskov Kommune 

Formand Bjarne Frølund, Gille-Åsen 12, 3230 Græsted 
 48 39 14 28, mobil 29 27 63 75,  bjarne.froelund@mail.dk 

 
 
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 28.08.15 og at næste møde er 
d. 20.11.15 . Ny strategi for rensningsanlæg og vand i kloakledningerne er stadigvæk 
hovedemnerne. 

 
 
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
- GS-generalforsamling blev aftalt til d. 10.03.16 kl. 19.00. 
- Drøftelse af grundejerforeningers CVR-registrering.  
- Stinetplan tages først op, når stiplaninteressentgruppen er nedsat – kløverstisystem ved 

Arresø er finansieret på anden vis.  
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 23. februar 2016 kl. 16.00 i Kulturhuset, Møderum 1, 
Skolegade 43, Helsinge.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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