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Den 21. juni 2016 
 
Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 17.05.16 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
      Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Referater fra bestyrelsesmødet d. 23.02.16 og generalforsamlingen d. 
10.03.16. 

      Bestyrelsesmødereferatet blev godkendt uden bemærkninger og generalforsamlingsreferatet           
      taget til efterretning. 
  

3. Møde i Erhvervs- og Turismeudvalget. 
      GS blev ikke inviteret med i første omgang, men det lykkedes efter Bjarne F’s henvendelser til  
      relevante politikere.  Mødet afholdes d. 06.06.16 kl. 20.00 og fra GS møder Knud N., Jahn G.S.,  
      Søren L. og Bjarne F. 
  

4. Manglende oplysninger om Grundejersammenslutningen på kommunens 
hjemmeside. 

      Flemming K. har forsøgt at få GS med referater m.v. ind på kommunens nye hjemmeside, men  
      Grundejerkontaktudvalgets sekretær oplyser, at dette ikke er besluttet. Sagen må forfølges på  
      det kommende GKU-møde. 
 

5. Emner til behandling på GKU-mødet, den 16.06.16. 
      På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen: 

• Status for kommunens overvejelser om ny struktur for dialog med interessenter – specielt mht. 
samarbejdet med de 3 grundejerparaplyorganisationer. 

• Status for kommunens hjemmeside – specielt mht. oplysningerne om Grundejerkontaktudvalget og 
de 3 nedsatte arbejdsgrupper samt de 3 grundejerparaplyorganisationer. 

• Status for kommunens udarbejdelse af stiplan og herunder resultatet af den afholdte indhentning af 
borgerønsker på kommunens hjemmeside. 

       
6. Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl. 
Affaldsgruppen: Tonny B. oplyste at sidste møder var d. 03.03.16 og d.d. og næste møde er d. 
18.08.16. Tonny B. omtalte status for storskraldsforsøgsordningen i Ramløse samt planer om 
yderligere genbrug.      
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 3.3.16 og at næste møde er 
d. 19.5.16. Der arbejdes på udarbejdelse af en parkeringsbekendtgørelse i forbindelse med 
beslutningen om at tillade parkering med et hjulsæt på fortove/rabatter inden for tættere 
bebyggede områder.   
 
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møder var d.    , samt at næste 
møde er d. 12.5.16. Der arbejdes videre i de tre Kattegat-kommuner med en fælles kystsikring, 
og gruppen arbejder på et demonstrationsprojekt i Gribskov Kommune. Peter Andersen er ny 
formand for gruppen, idet Flemming K. fratrådte.  
 
Dialoggruppen for Kollektiv Trafik: Lennart P. oplyste at sidste møde var d. 30.03.16, og at 
næste møde afholdes i august. Der arbejdes politisk på at undlade at dele 363 op i en nordlig og 
en sydlig rute, således at busbetjeningen fastholdes på Præstevejen mellem Græsted og Mårum. 

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. 03.03.16, og at næste møde er 
fastsat til d. 19.05.16. Sagerne i denne gruppe er præget af forvirring mht. tidspunkt for 
mødeafholdelse samt manglende punkter fra administrationen. 
 
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 17.03.16 og at næste møde er d. 
20.05.16. Hovedpunkterne er stadigvæk ny strategi for rensningsanlæg med 3 bestående og 
udvidede anlæg i Helsinge, Udsholt og Gilleje samt indtrængende vand i kloakledningerne.  
 
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. august 2016 kl. 16.00 i Kulturhuset, Skolegade 43, 
Helsinge.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Frølund 
Formand 
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