for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 14.08.19

Den 4. september 2019

Afbud fra Knud N.
Tonny Bruun er udtrådt af bestyrelsen d. 05.06.19 iht. tidligere mail, idet Tonny var udtrådt af sin egen
grundejerforenings bestyrelse.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 01.05.19.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Kommunens ændring i det politiske § 17, stk. 4-udvalg til emneudvalg.
På byrådsmødet d. 18.06.19 blev det besluttet at ændre udvalget til et emneudvalg, der meget
svarer til det opgaveudvalg, som er nedsat i Gentofte, og som GS har foreslået for behandling af
større grundejeremner.
Det første emne i dette udvalg er besluttet at være opfølgning på de politiske udvalgs igangsatte
”samskabelsescases”, der forløber i perioden 01.07.19 til 28.02.20. GS har derfor anmodet om,
at de større grundejeremner ”Dispensationer i forbindelse med byggetilladelser” og
”Klassificering af vejene i kommunen” sættes på dagsordenen i dette udvalg fra d. 01.03.20.
4.
Status for uafsluttede sager og tilbagemeldinger fra dialogfora m.fl.
- Accept fra kommunen om etablering af samarbejdet om større grundejersager i det nye § 17,
stk. 4-emneudvalg.
- Kommunens indsatsplan for oversvømmelser, der er ”udsat pga. af prioritering af
ressourcer”.
- Procedure for udlæg af jord/jorddeponi, idet ”denne opgave er pt ikke prioriteret grundet
ressource prioritering”.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Bjarne F. oplyste, at der ikke var indkaldt til det årlige møde
endnu.
Gribvand Kundeforum: Bjarne F. oplyste, at der ikke er indkaldt til nyt møde endnu.
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde blev udsat til d. 19.06.19 og
afholdtes som udemøde ved Heatherhill, selv om GS og Lokalrådsforeningen protesterede mod
udvalgets mødeform med manglende tid til emnedrøftelser m.v. Bjarne F. meldte afbud pga.
ferie, ligesom en række andre deltagere. Næste møde er fastsat til d. 11.09.19.
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at der efter mødet d. d. 06.05.19
ikke har været noget møde før nu, hvor der for 3 dage siden er indkaldt til møde d. 15.08.19.
Dette møde er dog kun et info-møde, idet det ikke er nogen politisk beslutning om
bidragsordningen, hvor kommunens oplæg til konsulenterne er baseret på betaling kun fra
grundejere i 1. række!
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne
læses på de relevante hjemmesider.
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5.
-

Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 11.09.19 i
Det Grønne Dialogforum.
Ændring af mødeformen/mødeantal og referattagning på DGD-møder.
Oplistning af uafsluttede emner på dagsordenen samt status herfor.
Afklaring af GS’s henvendelse til borgmesteren og de politiske udvalg om behandling af
større grundejersager i det nye § 17, stk. 4-emneudvalg.

6.
Eventuelt.
Bjarne F. omtalte hans og Flemming K.’s deltagelse i Landliggersammenslutningens og
Grundejerforbundets fælles sommermøde d. 31.05.19. På dette møde blev det erfaret, at de 2
sommerhusparaplyorganisationer forbereder en sammenlægning.
Jahn G.S. omtalte møde i Arresøgruppen, hvor bl.a. stop for erhvervsfiskeri og oprensning af
kanal til Roskilde Fjord blev drøftet.
Steen B. omtalte Ramløse Havneprojekt til kr. 14 – 15 mio.
Næste møde er som tidligere aftalt d. 13.11.19 kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Bjarne Frølund
Formand
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