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Den 28. februar 2017 

 
 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 09.02.17 
 
Der var afbud fra Tonny B. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2016. 
      Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Emner til behandling på GKU-mødet den 30. marts 2017. 
 På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 
- Status for kommunens stiplan. 
- Status for udarbejdelse af ”Bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune”. 
- Status for kommunens ”Forsøg med bioaffald i sommerhuse”. 
- Drøftelse af kystsikringsprojektet ”Nordkystens Fremtid” og orienteringsmødet d. 23.02.17. 
- Status for tilbageføring af hastighedsbegrænsningerne på Strandvejen m.fl. til tidligere 

forhold. 
- Status for ”Kommunens indsatsplan for oversvømmelser” efter høringsfrist d. 28.02.17. 
- Kommunens mulighed for hjælp til grundejerforeninger, der søger om støtte fra 

Bredbåndspuljen. 
 

4. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl. herunder 
opsamling af større uafsluttede sager i de 4 nedlagte arbejdsgrupper. 

 
Affaldsgruppen: Knud N. oplyste, at sidste møde var d. 10.11.16 med drøftelse af 
storskraldsforsøgsordningen i Ramløse, idet resultatet heraf afventes. Bjarne F. omtalte den i 
Teknisk Udvalg besluttede forsøgsordning med bioaffald i sommerhuse. 

        
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 10.11.16. Der afventes 
stadig en ny parkeringsbekendtgørelse og en ny stiplan samt tilbageføring af hastighed på 
Strandvejen m.fl. til tidligere forhold.  
Kommunens overdragelse af belysningsanlæg på private fællesveje til grundejerne er stadigvæk 
ikke iværksat, ligesom GS-krav om harmonisering af vejnettet mht. vejstatus som privat 
fællesvej eller kommunal vej ikke er besvaret af kommunen, inden en sådan overdragelse kan 
ske. 
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møde var d. 03.11.16. Der 
afholdes orienteringsmøde d. 23.02.17 om det fælleskommunale kystsikringsprojekt 
”Nordkystens Fremtid”. 
 
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 21.01.17, hvor 
busbestilling 2018 var hovedemnet, og at næste møde er d. 02.03.17 kl. 16.00, hvor Lennart P. 
deltager igen.  

 

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 

 
 
 

Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 16.11.16, hvor en status for forbedret 
spildevandsrensning i det åbne land blev givet. 
 
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.01.17 og at næste møde er d. 
31.03.17. Takster for 2017 og nye entreprenører på Tømningsordningen var hovedpunkterne. 
 
5. Grundejersammenslutningens generalforsamling den 9. marts 2017. 
Indkaldelsen er udsendt til bestyrelsen og kontaktpersonerne d. 29.01.17 og optaget på 
Kommunens hjemmeside d. 06.02.17.   

       
  Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 

Flemming K. oplyste, at Grundejersammenslutningen igen indgår i kommunens hjemmeside og 
han udleverede opdateret kontaktpersonliste.  
Bjarne F. omtalte, at et punkt på næste kontaktudvalgsmøde d. 05.10.17 bør omhandle høring af 
grundejere/grundejerforeninger i forbindelse med kommunens behandling af byggetilladelser, 
hvor det er nødvendigt at give dispensation fra gældende lokalplaner og/eller tinglyste 
deklarationer /servitutter. Som det er nu er de fleste dispensationer givet af administrationen 
uden høring. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 6. april 2017 kl. 16.00 i Kulturhuset, Skolegade 43, 
Helsinge. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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