for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Den 6. september 2016

Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 18.08.16
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. maj 2016.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Emner til behandling på GKU-mødet den 8. september 2016.
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 nye hjemmeside – specielt mht. Grundejersammenslutningens
underside på denne for optimal betjening af de mange helårsgrundejere/-foreninger.
- Status for kommunens af stiplan efter Teknisk Udvalgs udsættelse af beslutning om høring af
udkast til denne på mødet d. 17.08.16. Udkastet foreslås behandlet i Grundejerkontaktudvalget
/Vej- og Belysningsgruppen som aftalt på GKU-møde d. 16.06.16 inden politisk behandling.
- Status for udarbejdelse af parkeringsbekendtgørelse for kommunen – GS anbefaler en
drøftelse af administrationens udkast hertil, når dette foreligger, i fortsættelse af indledende
drøftelser i Vej- og Belysningsgruppen d. 03.03.16 og 19.05.16.

4.

Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl.
Affaldsgruppen: Tonny B. oplyste, at sidste møde var d. 18.08.16 og at næste møde er d.
03.11.16. Tonny B. omtalte storskraldsforsøgsordningen i Ramløse, der nu er i gang i Ramløse,
har kun 8%’s tilslutning blandt grundejerne.
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møder var d. 19.05.16 og 18.08.16, og at
næste møde er d. 03.11.16. Der arbejdes stadig med ny parkeringsbekendtgørelse og ny stiplan.
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møde var d. 12.05.16, samt at
næste møde er d. 24.08.16. Der arbejdes stadigvæk i de tre Kattegat-kommuner med en fælles
kystsikring, idet et pilotprojekt planlægges iværksat, oplyste Flemming K.
Dialoggruppen for kollektivtrafik. Lennart P. oplyste, at sidste møde var d. 30.03.16 og at mødet
i august 16 ikke er meddelt endnu.
Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 03.03.16, og at næste møde er d.
31.08.16, idet mødet d. 19.05.16 blev aflyst.
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 20.05.16 og at næste møde er d.
19.08.16. Ny strategi for rensningsanlæg med 3 bestående og udvidede anlæg i Helsinge,
Udsholt og Gilleleje samt indtrængende vand i kloakledningerne arbejdes der stadigvæk videre
med.
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5.

Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde.
Nu er sejllads med elmotorbåde på Arresø begyndt, idet de mange klager, bl.a. fra GS ikke blev
hørt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 3. november 2016 kl. 16.00 i Kulturhuset, Skolegade 43,
Helsinge.

Med venlig hilsen

Bjarne Frølund
Formand
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