for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
22. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen i Grundejersammenslutningen (GS) for helårsbeboere i
Gribskov Kommune, afholdt i Helsinge Uddannelsescenter d. 7. marts 2018 kl. 19.00.
Grundejersammenslutningens formand Bjarne Frølund bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Tonny Bruun blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne
og derfor beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning.
Der har været afholdt 2 Grundejerkontaktudvalgsmøder med kommunen iht. den politiske
beslutning om minimering af møderne fra 4 til 2 om året.
Bjarne Frølund omtalte specielt følgende punkter:
•
•
•

I 2017 blev der som politisk besluttet ikke afholdt møder i arbejdsgrupperne, hvorfor de to
afholdte kontaktudvalgsmøder fik større dagsordener. Der ud over deltog GS ved Bjarne F. i
møderne i Det Grønne Udvalg.
Efter udskiftning af formændene for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg til hhv.
Jesper Behrensdorf og Brian Lyck Jørgensen blev der etableret et bedre samarbejde med de
politiske udvalg.
Fra d. 1.1.18 efter valget i november 17 er der igen kommet nye formænd for de to udvalg,
der er relateret til Grundejerkontaktudvalget. Disse er Udvikling, By og Land (UBL) med
udvalgsformand Pernille Søndergaard og Miljø, Klima og Kyst (MKK) med
udvalgsformand Michael Hemmingsen. Det første møde i Grundejerkontaktudvalget i år er
udskudt fra d. 12.4.18 til d. 17.5.18 og på dette møde vil GS sætte forretningsordenen for
GKU på dagsordenen, således at det sikres, at der ikke er ændringer fra den gældende.

•

Kommunens nye hjemmeside har der været mange problemer med og dermed også til GS-materiale på denne.
Det forventes, at problemerne nu er løst, således at GS-referater m.v. igen kan findes på kommunens
hjemmeside.

•

GS’s forslag af 29.8.17 om ny procedure i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
En generel dialog og inddragelse af GKU ønskes iht. GKU-møde d. 5.10.17.
GS-høringssvar af 29.10.17 om en evaluering af forsøgsordning for storskrald iht. GKUmødet d. 5.10.17. Ny politisk behandling lovet i begyndelsen af 2018 og GS ønsker sagen
behandlet på næste GKU-møde inden politisk beslutning.
GS-høringssvar af 11.9.17 til budget 2018 – 2021 vedr. ”Anlægsprogram til kommunens
stinet”, der pointerer, at der bør vedtages en prioriteret og prissat stiplan. Sagen blev
behandlet på GKU-møde d. 5.10.17 og sættes igen på dagsordenen for det næste
kontaktudvalgsmøde, således at der ikke kun prioriteres ”billige” rekreative stier før ”dyre”
trafikstier, men at prioriteringen sker ud fra den tidligere politiske beslutning om ”Sikre
skoleveje”, ”Adgang for turister” og ”Forbindelse mellem vores byer”.
Der er intet nyt om det fælleskommunale kystprojekt med forventet godkendelse i 2018, idet
kommunen har lovet et borgermøde om betalingsmodellen.
Udbygning af Udsholt og Gilleleje rensningsanlæg samt nyt biologisk slamanlæg ved Pårup
arbejdes der videre med, idet Dronningmølle rensningsanlæg er tæt på at blive nedlagt og
Pårup-anlægget pågår og forventes færdigt medio 2020.

•
•

•
•
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Der er ikke noget nyt om kommunens Bekendtgørelse af parkeringsregler, som GS har
rykket for i lang tid.
Tilbageføring af hastighedsbegrænsninger på Strandvejen m.fl. er der ikke sket noget
afgørende i, idet flere trafikmålinger blev krævet af politiet.
Kommunens indsatsplan for oversvømmelser afventes.
Klassificering af vejene samt overdragelse af udgiften til vejbelysning til grundejerne er
stadigvæk en uafklaret sag.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der hermed blev godkendt.
3. Orientering fra de af Kontaktudvalget nedsatte arbejdsgrupper, dialogfora m.fl.
Efter nedlæggelsen af de 4 arbejdsgrupper er der følgende dialogfora m.fl.:
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. har deltaget i de 4 møder, hvor hovedemnerne har været
Nationalparken Kongernes Nordsjælland, Vandrådsplaner, Søborg Sø, stinet m.m.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart Persson nævnte specielt busplanerne, hvor der har været
tale om besparelse på 2019- planen, men disse er strøget igen pga. tilbagebetaling fra Movia.
GribVand’s Kundeforum: Bjarne F. og Knud Nielsen er GS’s repræsentanter i dette forum. Bjarne
F. omtalte de største emner, nemlig restrukturering af rensningsanlæg (10 rensningsanlæg
minimeres til 3), nyt slamanlæg ved Pårup og tiltag for at reducere uvedkommende vand i
kloakledningerne.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a. Formand: Bjarne Frølund blev genvalgt for 2 år.
b. 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer: Lennart Persson og Flemming Keller blev valgt for 2 år.
6. Valg af højst 2 suppleanter til bestyrelsen: Søren Larsen og Knud Nielsen blev valgt som hhv.
1. og 2. suppleant for 1 år.
7. Eventuelt
Der var en snak om revisoranmærkning om budgetoverskridelser på en grundejerforenings
regnskab, som der var enighed om ikke bør anmærkes af revisor, men naturligvis om nødvendigt
drøftes på generalforsamlingen. Endelig drøftedes betaling af formand, kasserer og
bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeningerne, hvoraf det fremgik, at flere foreninger ikke
udbetaler noget overhovedet til disse, mens andre udbetaler for afholdte udgifter til kontorhold m.v.
Tonny Bruun erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 20.45, hvorefter Bjarne
Frølund takkede for god ro og orden samt dirigenten for god mødeledelse.
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