for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Den 1. december 2016

Referat fra GS- bestyrelsesmøde d. 03.11.16
Der var afbud fra Tonny B.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2016.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Emner til behandling på GKU-mødet den 24. november 2016.
På det kommende Grundejerkontaktudvalgsmøde sætter GS følgende punkter på dagsordenen:
- Afrapportering fra formændene for de fire arbejdsgrupper under GKU efter de afholdte møder
d. 3., 10. og 16.11 2016 i grupperne.
- Medlemmer fra GKU i Det Grønne Dialogforum fra d. 1.1. 2017.
- Udkast til ”Bekendtgørelse af parkeringsregler i Gribskov Kommune” til høring i 5
organisationer, herunder Vej- og Belysningsgruppen.
- Kommunens stiplan efter den politisk vedtagne Budgetaftale 2017-2020.
- Status for besparelser på det tekniske område efter den besluttede rammebesparelse på kr. 4.4
mio.
4.
Tilbagemelding fra de nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl.
Affaldsgruppen: Knud N. oplyste, at næste møde er d. 10.11.16. Knud N. omtalte udvidelsen af
storskraldsforsøgsordningen i Ramløse, samt problematik med aflukning for tilkørsel til
genbrugspladser 10 – 15 min. før officiel lukning.
Vej- og Belysningsgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidst møde er d. 10.11.16. Der arbejdes stadig
med ny parkeringsbekendtgørelse og ny stiplan. Herudover drøftes hastighed på Strandvejen.
Strand- og Kystsikringsgruppen: Flemming K. oplyste, at sidste møde var d. 03.11.16. Det er
stadigvæk det fælleskommunale kystsikringsprojekt, der planlægges incl. betalingsordningen.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart P. oplyste, at sidste møde var d. 13.10.16 og at næste
møde er d. 12.01.17 kl. 16.00, som Bjarne F. deltager i, da Lennart P. ikke kunne.
Vandmiljøgruppen: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 31.08.16, og at næste og allersidste
møde er d. 16.11.16.
GribVand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde var d. 19.08.16 og at næste møde er d.
20.01.17. Forundersøgelser og projektarbejde i forbindelse med den nye 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.

Grundejersammenslutningens arbejde efter 01.01.17 med den politisk besluttede
fremtidige samarbejdsform.
Der var enighed om at fortsætte arbejdet i GKU som tidligere, idet Tonny B., Flemming K. og
Bjarne F. påtager sig at følge ”sagerne” i de 3 arbejdsgrupper de hver har været formænd for og
herudover følger Bjarne F. ”sagerne” på vandmiljøområdet.
Herudover besluttedes:
- Bjarne F. indstilles til GS-repræsentant i Det Grønne Dialogforum.
- Lennart P. fortsætter som GS-repræsentant i Dialogforum for kollektiv trafik.
- Knud N. og Bjarne F. fortsætter som GS-repræsentanter i Gribvand Kundeforum.
- Kommunen rykkes for oprettelse af GS-hjemmeside, som lovet på GKU-mødet d. 08.09.16.
6.
Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9. februar 2017 kl. 16.00 i Kulturhuset, Skolegade 43,
Helsinge.

Med venlig hilsen

Bjarne Frølund
Formand
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