for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Referat af generalforsamlingen i Grundejersammenslutningen (GS) afholdt i Kulturhuset,
Helsinge, den 11. marts 2015 kl. 19.00
Grundejersammenslutningens formand Bjarne Frølund bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Tonny Bruun blev valgt.
2. Formandens beretning.
Der har været afholdt de normale 4 Grundejerkontaktudvalgsmøder med kommunen. Arbejdet i
kontaktudvalget samt i de nedsatte arbejdsgrupper har været præget af ny organisation i kommunen
fra d. 01.12.14 samt manglende administrative resurser og udskiftning af administrativt personale.
Det ser ud til, at det stadig er svært at få administrationen til at leve op til den nye forretningsorden
for Grundejerkontaktudvalget (GKU), der betyder, at GKU og/eller de nedsatte arbejdsgrupper tages i høring, inden administrationen fremlægger forslag til beslutning i de relevante udvalg. Et meget afgørende punkt for GS at få en rimelig løsning på er, at få en ensartet klassificering af vejene i
offentlige (kommunale) og private fællesveje, for sikring af de samme vilkår for grundejerne med
hensyn til vedligeholdelse af vejene. I denne forbindelse skal det også sikres, at grundejerne behandles ens, såfremt betalingen for vejbelysningen overdrages til grundejerne.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der hermed blev godkendt.
3. Orientering fra de af kontaktudvalget nedsatte arbejdsgrupper.
Affaldsgruppen:
Tonny Bruun, der er gruppens formand, orienterede om den gennemførte ombygning af Højelt genbrugsstation samt den pågående ombygning af Skærød genbrugsstation. Tonny omtalte en ny resurseplan om genbrug (20 % i 2020) samt ønsket om et forsøg med storskraldsafhentning.
Vej- og Belysningsgruppen:
Gruppens formand Bjarne Frølund omtalte den ønskede harmonisering af vejnettet samt nye regler
for parkering på fortove og rabatter i tættere bebyggede områder. GS’s bestyrelse går ind for som
tidligere en generel tilladelse til parkering af for- og baghjul på disse fortove/rabatter, mens administrationen kun anbefaler en stedvis (markeret) tilladelse hertil.
Dialoggruppen for kollektiv trafik:
Lennart Persson er GS’s repræsentant i denne gruppe, og han berettede om de traditionelle drøftelser med Movia om busændringer samt opsætning af info-tavler, der viser den tid, der er tilbage før
bussen kommer.
Rodegruppen:
Bjarne Frølund, der var gruppens formand indtil sidste møde d. 20.2.13, orienterede om GKU’s
meget kraftige opfordring til at genoptage gruppens arbejde, da en synlig forværring af situationen
med hensyn til ”rod” m.v. kan iagttages.
Strand- og Kystsikringsgruppen:
Gruppens formand Flemming Keller omtalte det fælleskommunale tiltag mellem Halsnæs, Gribskov
og Helsingør kommuner om et fælles kystsikringsprojekt.
Formand Bjarne Frølund, Gille-Åsen 12, 3230 Græsted
 48 39 14 28, mobil 29 27 63 75,  bjarne.froelund@mail.dk

for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Vandmiljøgruppen:
Bjarne Frølund og Knud Nielsen er GS’s repræsentanter i denne gruppe, og Bjarne F. orienterede
om det besværlige forløb med hensyn til opførelse af et nyt rensningsanlæg i bestræbelserne på at
minimere antallet af rensningsanlæg til 2 i kommunen (Helsinge og det nye).
GribVand’s kundeforum:
Bjarne Frølund og Knud Nielsen er GS’s repræsentanter i dette forum. Bjarne F. omtalte de største
emner, nemlig minimering af rensningsanlæg/nyt rensningsanlæg, tiltag for at reducere uvedkommende vand i kloakledningerne samt tiltag i ukloakerede områder.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Tonny Bruun, Flemming Keller og Jahn Gerner Svendsen blev alle genvalgt for en 2-årig periode.
6. Valg af højst 2 suppleanter til bestyrelsen.
Søren Larsen blev genvalgt for 1 år.
7. Eventuelt
Intet.
Tonny Bruun erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.50, hvorefter Bjarne
Frølund takkede for god ro og orden samt dirigenten for god mødeledelse.
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