for helårsbeboere i

Gribskov Kommune
5. juli 2020

Referat fra GS-bestyrelsesmøde d. 18.06.20.
Alle var mødt.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2.
Referat fra bestyrelsesmødet d. 30.01.20 og GS-generalforsamling d. 04.03.20.
Referatet fra bestyrelsesmødet blev godkendt uden bemærkninger, og referatet fra
Generalforsamlingen blev taget til efterretning.
3.

Kommunens tilbagemelding om behandling af større grundejersager i § 17, stk.
4-udvalget.
Det nedsatte § 17 stk. 4 emneudvalg behandler fra 01.05.20 til udgangen af 2021 FN’s
Verdensmål, dvs. vores ønske om behandling af større grundejersager ikke opfyldes.

4.
Status for uafsluttede og nye sager fra dialogfora m.fl.
- Sortering af husholdningsaffald.
Debat om emnet ønskes på et DGD-møde uden andre emner på baggrund af oplæg fra
administrationen. På borgermødet d. 03.12.19 blev der udleveret diverse materiale. Ny
lovgivning om 10 fraktioner og bekendtgørelse på vej.
- Prioritering af stier til udførelse i 2020-2023.
Nordsjællands politi har lavet en opgørelse af strækninger med flest færdselsuheld i 3 år.
Denne liste indeholder flere punkter fra den ikke besluttede stiplan fra 2016.
- Kommunens indsatsplan for oversvømmelser.
Megen regn i senvinteren 2020 må snart kræve administrationens udarbejdelse af denne
plan.
- Reglerne for jorddeponi i landzone.
Aktuel sag i Esrum igen hvor der søges om nyt jorddeponi.
- De store grundejeremner om dispensationer i forbindelse med byggetilladelser og
klassifikation af kommunens veje.
Det er tilsyneladende ikke muligt at formå det nuværende byråd til at tage disse emner op til
debat, hvorfor dette gøres på et passende møde efter valget.
- Persondatabeskyttelse.
GS’s bestyrelse fremsender materiale herom til grundejerkontaktpersonerne, når et oplæg
herom fra Flemming K. er drøftet.
Dialoggruppen for kollektiv trafik: Næste møde afholdes ultimo august/primo september.
Gribvand Kundeforum: Møde afholdt d. 15.06.20. Bjarne F. oplyste, at der arbejdes videre med
restrukturering af rensningsanlæggene til 2 stk. i Helsinge og Gilleleje. Den nye havledning fra
Gilleleje projekteres pt. Evaluering af rotteprojektet blev drøftet og endelige aftaler herom
overvejes. Projektet med uvedkommende vand kører videre efter planen. Næste møde aftalt til
d. 14.09.20.
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Det Grønne Dialogforum: Bjarne F. oplyste, at mødet d. 11.03.20 og 10.06. 20 blev aflyst. En
status over aktuelle GS-emner blev meddelt DGD i mail af 09.06.20 fra Bjarne F. Næste møde
aftalt til 09.09.20.
Følgegruppen til Nordkystens fremtid: Flemming K. oplyste, at mødet d. 12.03.20 blev aflyst og
herudover er det meddelt, at projektleder Lise Holm ikke længere har denne funktion.
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. 09.09.20 i
Det Grønne Dialogforum.
Der var enighed om at sætte samme punkter på dagsordenen som til det aflyste møde d.
11.03.20.
- 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.
6.
GS-repræsentanter i Gribvands Kundeforum efter udvidelse til 3 pers.
Bjarne F. og Knud N. fortsætter i Kundeforum og Søren Larsen blev valgt som den tredje.
7.
Eventuelt.
Næste møde afholdes d. 16.09.20 kl. 16.00, og her ud over bliver sidste møde i år d. 25.11.20.
Med venlig hilsen
Bjarne Frølund
Formand
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