for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Den 14. februar 2019

Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 30.01.19
Der var afbud fra Tonny B., og Søren L. mødte ikke.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.29.08.18.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Evaluering af GKU-mødet d. 11.10.2018.
Bjarne F. henviste til sin mail af 15.10.18 til alle GKU-deltagere, hvori GS udtrykker sin
enighed i den fremsatte kritik af dagens møde mht., at det tidsmæssige pres for at nå alle
punkter medfører en overfladisk og forhastet sagsbehandling uden tid til at sikre en enighed om
de anførte bemærkninger.
Om de enkelte punkter kan følgende oplyses:
- Pkt. 3. Temaoplæg: Affaldsplan. Kommunen vil komme med et oplæg. Udvalget MKK
godkendte denne plan d. 10.09.18 med offentlig høring i 8 uger – 11.09.18 – 5.11.18 uden
forudgående drøftelse i GKU.
- Pkt. 6. Jorddeponi. GS ønskes en drøftelse af procedure for fremtidig behandling af
ansøgning af jorddeponi, idet der i Esrum-sagen ikke angives max. kotehøjde, konkret
jordmængde eller tidsmæssig udstrækning af jordudlægger. Udvalget UBL har den 26.08.18
givet administrationen besked om udarbejdelse af et administrationsgrundlag.
- Pkt. 11. Omklassificering af kommunens offentlige veje og private fællesveje. Kommunen
vil behandle dette politisk på et senere tidspunkt, blev det oplyst.
- Pkt. 15.2. GS-ønske om en administrativ forretningsgangsbeskrivelse i forbindelse med
byggetilladelser, hvor der gives dispensation i forhold til gældende lokalplaner og/eller
tinglyste deklarationer/servitutter. Der henvises til Delegationsplan vedtaget i byrådet
gældende fra 1.02.17 samt Delegationsplan for UBL godkendt d. 21.06.18, hvori
administrationen får uddelegeret beslutninger omkring disse dispensationer.
4.
Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl.
- Kommunens samarbejde med de 3 grundejerparaplyorganisationer inden politisk beslutning.
- Administrationens procedure/forretningsgang mht. høring i byggeansøgninger, hvor der
dispenseres for gældende lokalplaner og/eller tinglyste deklarationer/servitutter.
- Mht. Stiplanen har Udvalget UBL d. 22.10.18 besluttet 11 forslag med bemærkning om at,
hvert enkelt forslag skal fremlægges i udvalget for konkret beslutning.
- Vedr. kommunens indsatsplan for oversvømmelser er der ikke noget nyt.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Lennart P. oplyste, at næste møde afholdes i efteråret 2019,
og at han gerne vil have en anden til at deltage i denne gruppe, såfremt den ikke nedlægges.
Gribvand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møder d. 26.09.18 og at næste møde
er d. 7.02.19.
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Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møde d. 6.09.18, og at næste møde
er d. 7.02.19.
Følgegruppen til Nordkystens fremtid. Flemming K. oplyste, at der har været møde d. 23.10.18
og at næste møde er d. 7.02.19.
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne
læses på de relevante hjemmesider.
5.

Grundejersammenslutningens tiltag i anledning af udvalget Udvikling, By og
Lands beslutning om at nedlægge Grundejerkontaktudvalget.
Ved mail af 18.01.19 har kommunen meddelt, at UBL d. 15.01.19 har besluttet at nedlægge
GKU.
Bjarne F. omtalte artikler i Frederiksborg Amts Avis d. 15.01.19 fra Lokalforeningsrådet, d.
22.01.19 fra Knud Antonsen (V) og d. 25.01.19 fra Grundejerforbundet Øst og uddybende
kontakt til Grundejerforbundet og Lokalforeningsrådet herom. Hvilken model for fremtidigt
samarbejde med kommunen GS skal beslutte afhænger af nogle politiske henvendelser før
beslutning herom kan tages.
Der var enighed om, at Bjarne F. også informerer pressen om den meget uheldige situation, som
GS og dermed kommunens helårsgrundejere er bragt i. Bestyrelsen i GS inddrages naturligvis i
beslutning om en mulig samarbejdsform med kommunen fremover.
6.
Grundejersammenslutningens generalforsamling d. 6.03.19.
På valg er Steen-Birger Aa., Jahn G.S. og Tonny B. samt best.supl. Søren L. og Knud N.
Bjarne F. sender indkaldelse til Flemming K., der sørger for udsendelse til bestyrelse og
kontaktpersoner samt til kommunens hjemmeside.
7.
Eventuelt, herunder fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde.
Bjarne F. oplyste, at han og Flemming K. er inviteret til og deltager i møde d. 19.02.19 kl. 17.00
med Grundejerforbundet Øst og Landliggersammenslutningen om emnerne: Fremtiden uden
GKU og Nordkystens fremtid.
Der blev aftalt 3 bestyrelsesmøder for resten af året: D. 1.05.19 kl. 16.00, d. 14.08.19 kl. 16.00
og d. 13.11.19 kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Bjarne Frølund
Formand
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