for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
D. 27. maj 2019

Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 1.5.2019
Alle var mødt.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, idet der til pkt. 2 blev tilføjet ”og opfølgning på generalforsamling
d. 6.3.2019”.
2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.30.1.2019 og opfølgning på
generalforsamling d. 6.3.2019.
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt med Bjarne F.’s besked om ændring af UBLmødet til d. 26.4.2018 under pkt. 3 ”Jorddeponi”.
Referatet fra generalforsamlingen er udsendt og optaget på kommunens hjemmeside. Flemming
K. udleverede den opdaterede liste over bestyrelsesmedlemmerne i GS, idet suppleant Knud N.
er indtrådt i bestyrelsen efter Lennart P.’s udmeldelse pga. sygdom.
3.
Kommunens ændringer i de politiske udvalg fra d. 23.4.2019.
Udvalget Miljø, Klima og Kyst (MKK) er nedlagt og udvalget Udvikling, By og Land (UBL) er
opgraderet til 11 medlemmer med Pernille Søndergaard som formand samt 2 næstformænd
Brian Lyck og Bent Hansen.
Nyt § 17 stk. 4-udvalg træder i kraft d. 1.7.2019 med formand Trine Egetved og næstformand
Pia Foght. GS-forslag om ”Opgaveudvalg som i Gentofte” for behandling af generelle/større
grundejeremner bør kunne indgå i dette udvalgs arbejde iht. kommissoriet i ”det som konkret
besluttes som f.eks. strategi og samskabelse, unge eller andet”. Den konkrete sammensætning af
udvalget inkl. øvrige medlemmer uden for byrådet besluttes med de konkrete emner.
Steen-Birger Aa. oplyste, at han ikke havde stor tro på at det lykkes at få behandlet
grundejeremner på denne vis, men var enig i beslutningen om at forsøge denne løsning.
4.
Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl.
- Etablering af samarbejde med kommunen om større grundejersager i § 17 stk. 4opgaveudvalg til behandling af ”Administrationsgrundlag/forretningsgangsbeskrivelse for
byggetilladelser, hvor der dispenseres i forhold til gældende lokalplaner og/eller tinglyste
deklarationer/servitutter” samt ”Klassificering af kommunens offentlige veje og private
fællesveje”.
- Vedr. kommunens indsatsplan for oversvømmelser er der ikke noget nyt, idet det på Det
Grønne Udvalgs møde (DGU) d. 13.3.2019 blev oplyst, at denne plan er ”udsat pga. af
prioritering af ressourcer”.
- Udlæg af jord/jorddeponi blev der på DGU mødet d. 13.3.2019 ikke givet noget svar på mht.
de stillede spørgsmål om max. kotehøjde, konkret jordmængde eller tidsmæssig udstrækning
af jordudlægget.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Bjarne F. deltager fremover i disse møder efter Lennart P.’s
udtræden af bestyrelsen. Det er besluttet kun at afholde 1 årligt møde i dette udvalg, som
afholdes om efteråret.
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Dialoggruppen for kollektiv trafik: Bjarne F. deltager fremover i disse møder efter Lennart P.’s
udtræden af bestyrelsen. Det er besluttet kun at afholde 1 årligt møde i dette udvalg, som
afholdes om efteråret.
Gribvand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møde d. 7.2.2019 samt
besigtigelsesmøde af det nye slamanlæg i Pårup d. 25.4.2019.
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at der har været møde d. 13.3.2019, og at næste
møde er d. 12.6.2019.
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at der har været møde d. 7.2.2019
og at næste møde er udsat til d. 6.5.2019, hvor bidragsordningen er til debat.
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne
læses på de relevante hjemmesider.
5.

Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 12.6.2019
i Det Grønne Dialogforum.
De uafklarede 2 punkter under pkt. 4’s 2. og 3. pind samt forummets mødeform og
referattagning sættes på dagsordenen.
6.
Eventuelt.
Bjarne F. oplyste, at de 2 sommerhusparaplyorganisationer på mødet d. 19.2.2019 tilsluttede sig
GS’s forslag om § 17 stk. 4-opgaveudvalg mht. større grundejeremner og GS-artikel i
Frederiksborg Amts Avis herom.
Flemming K. og Bjarne F. deltager i de 2 sommerhusparaplyorganisationers sommermøde d.
31.5.2019, hvor emnerne er Nordkystens Fremtid og Privatvejsloven.
Bjarne F. kontakter UBL samt det nye § 17 stk. 4-udvalg om større grundejeremners behandling
i et opgaveudvalg.
Næste møde er som tidligere aftalt d. 14.8.2019 kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Bjarne Frølund
Formand
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