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Gribskov d. 23/3 2016

Referat af Grundejersammenslutningens bestyrelsesmøde d. 23.02.16
1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. november 2015.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Dialogmøde om udviklings- og bæredygtighedsstrategi d. 23.02.16 kl. 19.00.
Bjarne F. omtalte de 2 strategier, der kan ses på kommunens hjemmeside samt borgermødet
herom kl. 19.00 d.d. Knud N. deltager, mens ingen andre kunne deltage. Høringssvar fra GS
overvejes.
4.
Grundejersammenslutningens generalforsamling d. 10.03.16.
Indkaldelsen er udsendt til kontaktpersoner og på kommunens hjemmeside d. 27.01.16. På valg
er Knud N. og Lennart P. og suppleant. Søren L. Anmeldelse af deltagere senest d. 24.02.16.
5.

Emner til behandling på GKU-mødet den 17.marts 2016.
.
På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen:
-

Ny struktur for dialog med kontrahenter – hvor langt er kommunen kommet?
Stinetinteressentgruppe – hvornår indkaldes denne?

6.
Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl.
Affaldsgruppen: Tonny B. oplyste, at sidste møde var d. 05.11.15, og at næste møde er d.
03.03.16. Tonny B. omtalte storskraldsforsøgsordningen i Ramløse, der formodes godkendt
politisk i morgen d. 24.02.16.
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 05.11.15 og at næste møde
er d. 03.03.16. De politiske udvalg fulgte Grundejersammenslutningens indstilling til fortsat
tilladelse til parkering med et hjulsæt på fortove/rabatter inden for tættere bebyggede områder.
Stinetinteressentgruppe afventes stadigvæk indkaldt.
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møder var d. 11.11.15 og d.
11.02.16, samt at næste møde er d. 12.05.16. Der arbejdes videre i de tre Kattegat-kommuner
med en fælles kystsikring, og gruppen har fået en ny tovholder oplyste Flemming K.
Dialoggruppen for Kollektiv Trafik: Bjarne F. deltog i sidste møde d. 28.01.16 mens Lennart
igen deltager i næste møde d. 30.03.16. Bjarne F. omtalte forslag om at dele 363 op i en nordlig
og en sydlig rute, således at der ikke bliver busbetjening på en stor del af Præstevejen mellem
Græsted og Mårum.
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Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 24.09.15, og at næste møde er d.
03.03.16, idet mødet d. 09.11.16 blev aflyst.
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.11.15 og at næste møde er d.
17.03.16. Ny strategi for rensningsanlæg med 3 bestående og udvidede anlæg i Helsinge,
Udsholt og Gilleje samt indtrængende vand i kloakledningerne arbejdes der videre med.
7.
Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde.
- GS-generalforsamling blev aftalt til d. 10.03.16 kl. 19.00.
- Klassificering af vejene i offentlige (kommunale) eller private fællesveje blev drøftet på
baggrund af problematik m.h.t. Grundejerforeningen Landagergårds vejes klassificering, der
kan ses på NetGis.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17. maj 2016 kl. 16.00 i Kulturhuset, Skolegade 43,
Helsinge.

Med venlig hilsen

Bjarne Frølund
Formand
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