for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
5.april 2016

Referat fra generalforsamlingen i Grundejersammenslutningen (GS) for helårsbeboere i
Gribskov kommune, afholdt i Kulturhuset, Helsinge den 10. marts 2016, kl. 19.00
Grundejersammenslutningens formand Bjarne Frølund bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Tonny Bruun blev valgt.
2. Formandens beretning.
Der har været afholdt 3 Grundejerkontaktudvalgsmøder med kommunen, idet det aftalte møde på
valgdagen d. 18.06.15 blev aflyst. Arbejdet i kontaktudvalget samt i de nedsatte arbejdsgrupper har
været præget af personaleændringer samt problemer med manglende administrative resurser.
Bjarne Frølund omtalte specielt følgende punkter:
•

•
•
•
•
•

Det er politisk besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med det for GS meget afgørende
punkt at få en rimelig løsning på klassificering af vejene i offentlige (kommunale) og private
fællesveje. Dette er nødvendigt for sikring af de samme vilkår for grundejerne med hensyn
til vedligeholdelse af vejene samt, at den politisk vedtagne betaling for vejbelysningen på
private fællesveje overdrages til grundejerne. På baggrund af lovgivningens krav om
”ligeretsbehandling” vil GS anke en kommunal beslutning til Statsforvaltningen om betaling
for vejbelysning på private fællesveje, såfremt dette iværksættes nu før afklaring af
vejklassificeringen.
Beslutning om udbygning af Udsholt og Gilleleje rensningsanlæg i stedet for at bygge et nyt
rensningsanlæg.
Stop for kloakering af de udsatte bebyggelser i landsbyer samt i Rågeleje/Udsholt-området
bortset fra ca. 200 ejendomme omkring de 2 søer.
Politisk beslutning om undersøgelse af kommunens dialog med interessenter og herunder
GS, der fastholder den nuværende forretningsorden for Grundejerkontaktudvalget (GKU)
for sikring af den nødvendige brede debat om aktuelle emner.
Stiplan for kommunen ønskes der også mulighed for en debat om i GKU efter den afholdte
internetundersøgelse blandt enkeltpersoner.
Det lykkedes GS at fastholde muligheden for parkering med et hjulsæt på fortove/rabatter i
tættere bebyggede områder til trods for administrationens modstand.

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 de vel gennemførte ombygninger af Højelt
og Skærød genbrugsstation. Tonny omtalte prøveordning for storskraldsafhentning i Ramløse.
Vej- og Belysningsgruppen:
Gruppens formand Bjarne Frølund henviste til de faldne bemærkninger under beretningen.
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Dialoggruppen for kollektiv trafik:
Lennart Persson er GS’s repræsentant i denne gruppe, og han berettede om de traditionelle
drøftelser med Movia om busændringer specielt i forbindelse med transport af skolebørn.
Rodegruppen:
Bjarne Frølund, der var gruppens formand, oplyste at politikerne har besluttet at lukke denne
arbejdsgruppe.
Strand- og Kystsikringsgruppen:
Gruppens formand Flemming Keller oplyste, at der arbejdes videre med det fælleskommunale tiltag
mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om et fælles kystsikringsprojekt.
Vandmiljøgruppen:
Bjarne Frølund og Knud Nielsen er GS’s repræsentanter i denne gruppe, og Bjarne F. orienterede
om problemer med afholdelse af møder i forbindelse med ny tovholder.
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.
a. Bjarne Frølund blev genvalgt som formand for en 2-årig periode.
b. Knud B. Nielsen og Lennart Persson blev genvalgt for en 2-årig periode.
6. Valg af højst 2 suppleanter til bestyrelsen.
Søren Larsen blev genvalgt og Mikkel Andersen nyvalgt - begge for 1 år.
7. Eventuelt
Der var en drøftelse af forhold i forbindelse med private fællesveje og vejsyn.

Tonny Bruun erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.00, hvorefter Bjarne
Frølund takkede for god ro og orden samt dirigenten for god mødeledelse.
Græsted, den 5. april 2016

______________________
Bjarne Frølund
Formand/referent
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______________________
Tonny Bruun
Dirigent
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