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Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 30.01.20.
Alle var mødt.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13.11.19.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
3.

Kommunens tilbagemelding om behandling af større grundejersager i § 17, stk.
4-udvalget.
På Økonomiudvalgets møde d. 20.01.20 blev det besluttet, at udvalget fortsætter med
samskabelseprojekterne i 2 mdr. indtil d. 30.04.20.
4.
Sortering af husholdningsaffald.
På kommunens dialogmøde d. 3.12.19 om sortering af husholdningsaffald deltog Flemming K.,
Jahn G.S. og Bjarne F. Forskellige former for sortering blev gennemgået på mødet, hvor de
fleste gav udtryk for, at der skulle sorteres så meget som muligt ved husstanden. Der var i
bestyrelsen ikke enighed om graden af sortering ved husstanden, og det blev besluttet, at Bjarne
F. udarbejder et udkast til GS`s holdning til sorteringen til kommunen, som fremsendes til
godkendelse i bestyrelsen.
5.
Forslag til Nationalparkplan 2020-2026.
Grundejersammenslutningen er på høringslisten for forslaget og Bjarne F. vil derfor deltage
på Nationalpark Kongernes Nordsjællands møde d. 03.02.20. Bjarne F. orienterede om de for
helårsgrundejerne vigtigste forslag i planen, hvor specielt Friluftsliv og Formidling er meget
vigtige. Bjarne F. fremsender høringssvaret til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
6.
Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl.
- De større grundejersager om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser,
klassificering af kommunens veje og en prissat og prioriteret stiplan.
- Kommunens plan for Naturindsats 2016-2023 med GS`s høringssvar af 15.11.19.
- Kommunens Indsatsplan for oversvømmelser.
- Grundejersammenslutningens holdning til sortering af husholdningsaffald.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Næste møde er afholdes ultimo august/primo september.
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 29.01.20. Bjarne F. oplyste, at det var besluttet at
nedlægge Udsholt Rensningsanlæg og føre spildevandet herfra til det udvidede Gilleleje
Rensningsanlæg. Rotteprojektet skal evalueres mht. effekten af de 1.000 rottefælder, og
projektet med uvedkommende vand kører efter planen. Næste møde aftalt til d. 27.04.20.
Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at sidste møde blev afholdt d. 11.12.19, hvor det
kun var de rekreative stier, der blev drøftet. Bjarne F. efterlyste derfor en debat om trafikstier
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mht. prissætning og prioritering. Næste møde afholdes d. 11.03.20.
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at han havde efterlyst et referat fra
mødet d. 28.10.19. Næste møde afholdes d. 12.03.20.
Referater fra ovenstående dialogfora m.fl. er udsendt direkte til bestyrelsen og skulle kunne
læses på de relevante hjemmesider.
7.
-

Grundejersammenslutningens punkter til dagsorden for næste møde d. 11.03.20 i
Det Grønne Dialogforum.
Kommunens Indsatsplan for oversvømmelser.
Sortering af husholdningsaffald.
Prioritering af stier til udførelse i perioden 2020-2023, hvor der i Anlægsplanen er afsat kr.
23.643 mio.

Landliggerforbundet (en sammenlægning af de 2 tidligere sommerhusparaplyorganisationer) vil
sætte punkterne Masteplan og Udlejning af store sommerhuse på dagsordenen.
8.
Grundejersammenslutningens generalforsamling d. 04.03.20
Indkaldelsen er udsendt og optaget på kommunens hjemmeside d. 22.01.20. Bjarne Frølund,
Flemming Keller og Knud Nielsen er på valg.
9.
Eventuelt.
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bjarne Frølund
Formand
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