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Referat af Bestyrelses møde nr. 1 
tirsdag 14. Januar 2020 kl. 16:00 
Gilleleje Bibliotek, 3250 Gilleleje 

  
Deltagere:                           Annelone Jensen (Annelone) 

Bent Guldborg (Bent) 
Søren Hansen (SørenH) 
Kjell Nilsson (Kjell) 
Inge-Lise Knuthsen (Inge-Lise) 
Søren Bald (SørenB) 
Kirsten Jessen (Kirsten) 
Torben Jensen (Torben) gæst 
Berit Aagesen (Berit) gæst 

 
Mødeleder: Annelone   
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 2 Referat fra seneste Arbejdsgruppemøde - Referatet taget til efterretning  
 
Pkt. 3 Konstituering af Bestyrelsen 
Indtil årets Delegerede møde 13. september 2020, hvor der skal vælges en ny bestyrelse er 
Bestyrelsens sammensætning: 
 
Annelone, Formand 
Bent Guldborg, Kasserer 
SørenH, næstformand 
Kjell, Sekretær 
SørenB, Bestyrelsesmedlem 
Inge-Lise, Bestyrelsesmedlem 
Kirsten, Bestyrelsesmedlem 
Torben, suppleant 
 
Torben deltager i bestyrelsesmøderne, som suppleant. Med den nuværende 
personsammensætning kan bestyrelsesmøderne sagtens afvikles med 8 mødedeltager. 
For at sikre kontinuiteten i henhold til vedtægterne vil indkaldelsen til Årets delegeretmøde den 13. 
september 2020 være lavet således at der er valg for: 
2 år for 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant  
1 år for 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
fra og med 2021 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant hvert år for 2 år. 
Bestyrelsesformanden, revisor og revisorsupplement vælges hvert år for 1 år  
 
Pkt. 4 Bestyrelsens Forretningsorden 
Opdateret Forretningsorden er vedhæftet dette referat. 
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Pkt.5 Orientering 
 

1. Gribskov Kommune 

Det fremgår fra aviserne at Kommunen har besluttet at skrotte en stribe planer ud af kommunens 
58 godkendte planer, som har kostet rigtigt mange arbejdstimer og konsulent honorarer. Det har 
ikke være muligt at finde et referat på kommunens hjemmeside? 
SørenB laver en henvendelse til Gribskov Kommune for at få oplysninger om hvilke planer det 
konkret drejer sig om og for tilbyde GLF’s assistance med kommende planer i forbindelse med 
høringer eller måske endnu bedre før formelle høringer? Udkast sendes til Annelone og SørenH og 
fremsendes med GLF mail. 
   

2. Gribvand 

”Shitstormen” i Hillerød Forsyning om politikeres bestyrelseshonorarer, konsulentbrug og 
direktørlønninger har nok fået mange bestyrelser i kommunale forsyningsselskaber til at arbejde på 
at sikre at en lignende kritik ikke kan rejses lokalt uden prompte saglige modargumenter. 
Den kommende udløbsledning ved Gilleleje Renseanlæg vil blive på 400m.  
Ombygningen af Gilleleje Renseanlæg forløber godt og det er besluttet at Udsholt Renseanlæg skal 
nedlægges og omdannes til en pumpestation til Gilleleje Renseanlæg. Gribvand gør en fin indsats 
for at holde os alle godt orienteret, som det også kan læses fra hjemmesiden: 
https://www.gribvand.dk/Forside 
 

3. Lokale medier 

GLF’s mediestrategi: Kommunikation i GLF’s navn skal forankres hos Annelone og SørenH, som er 
indstillet på at give meget hurtige tilbagemeldinger. Næste Nyhedsbrev bør komme med en klar 
udmelding om at GLF ved kontakt via gribskovlandligger@gmail.com meget gerne vil hjælpe 
medlemsforeninger med specifikke egne lokale foreningsudfordringer et det omfang det er muligt.   
 

4. Nordkystens Fremtid 

De tre borgmestres kontakt til miljøministeren i det store spørgsmål om Statens bidrag til det store 
projekts betalingsmodel er mødt med en blank afvisning.  
FAA har omtalt Grundejerforening Klitgårdens sandfordring ved Vejby Strand, som skal finde sted 
hver 3-5 år, og koster 1,8 millioner kroner. Kommunen skal stå for halvdelen af udgifterne, mens de 
50 lodsejere i kystsikringslaget deles om resten - de yderste ti grunde skal betale det største bidrag. 
Klitgårdens betalingsmodel ligner den, som Kystdirektoratet beskriver i sin vejledning om emnet: 
https://kyst.dk/media/82594/20191212-bilag-c-cases_07092018_ligger-paa-kdi-hjemmeside.pdf  
Kjell informerer Følgegruppen for Nordkystens Fremtid kmbyl@gribskov.dk Kristina Moos Bylov om 
at vore repræsentanter fremover vil være Torben Jensen og Inge-Lise Knuthsen. 
 

5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
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Høringsfristen for Nationalparksplanen er udskudt til den 4. marts. Det kan undre at Søborg Sø ikke 
med i planen. Landliggernes hovedinteresse i planen må forventes at ligge på støtte til natur og 
kultur oplevelser. Vi har 2 medlemsforeninger der er lodsejere i Nationalparken gennem ejerskabet 
af området syd for lokalbanden langs Pandehave op mod Tegners Museum og Rusland. 
https://nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/media/269433/forslag-til-nationalparkplan-2020-
2026-for-nationalpark-kongernes-nordsjaelland.pdf 
SørenB laver et udkast til et hørings svar fra GLF 
 

6.  Det Grønne Dialog Forum 

Næste møde er den 11. marts 2020. Kjell informerer Gribskov Kommune om at Inge-Lise Knuthsen 
og Kirsten Jessen repræsenterer GLF fra næste møde. 
 
A: Orientering fra formanden 
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest afholder det sidste ekstraordinære Delegerede møde, 
hvor det sidste reviderede regnskab og afslutningsformalia kan vedtages med simpelt flertal blandt 
de fremmødte medlemsforeninger.   
Vi planlægger, at Forårsmødet skal finde sted på Skt. Helene Kursuscenter 12. juni 2020 kl. 18:00. 
Da det er første Forårsmøde i GLF-regi besluttede vi at drøfte medlemsbetalingen på næste 
Bestyrelsesmøde. 
 
Vi vil undersøge interessen for følgende emner for aftenen ved, at Kjell laver et udkast til en 
sonderende mail om: 

1. Status på høringen om Nationalparkplanen - Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved 
Sekretariatschef Marianne Lund Ujvári? 

2. Gribskov Kommune – Status affaldssortering/Klima & kystsikringsplan/Stiplan? Ved den nye 
Kommunaldirektør eller den nye Tekniske direktør? 

B: Orientering fra Kassereren 
GGØ’s egenkapital ultimo 2019 vil indgå i åbningsbalancen for GLF’s regnskab, hvor de 
regnskabsmæssige bevægelser i forbindelse med Landliggersammenslutning Gribskov Vests 
nedlæggelse og kollektive indmeldelse vil reflekteres i GLF’s regnskab efter LLS’s ekstraordinære 
Delegeretmøde den 15. februar 2020. 
  
GGØ’s regnskab for 2019 blev fremlagt. Den videre proces er: Regnskabet revideres. GGØ’s 
bestyrelse før sammenlægningen underskriver regnskabet. Godkendelse finder sted på GLF’s 
kommende ordinære Delegeretmøde den 13. september 2020. 
 
Årets kontingents opkrævning vil blive sendt ud i april/maj måned, da den forfalder til betaling 1. 
juni 2020.  
 
På de kommende GLF bestyrelsesmøder præsenteres opdateret regnskab sammenholdt med 
budgettet.   
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C: Orientering fra Sekretæren 

1. Dronningmølle Mastegruppe er fortsat stærkt utilfredse med Gribskov Kommunes tilladelse til TDC’s 
ønske om placering af en 42m høj mobilmaste i bymidten ved stationen og efterlyser en overordnet 
plan for masteplaceringer og her kan den skrottede Maste- og Antenneplan for Gilleleje måske 
bruges som model: https://www.gribskov.dk/media/3113/mastepolitik.pdf i mangel på kommunal 
plan på området.  Kjell laver et udkast til en anmodning fra GLF om en beskrivelse af Gribskov 
Kommunes administrative praksis på området, da der må forventes at der skal sættes flere master 
op for at kunne klare 4G og 5G udfordringerne? 

2. Der findes en lille snes andelsejede vandværker i Gribskov Kommune, hvoraf mange har 
udfordringer med pesticid rester i grundvandet og vanskelige rekrutterings udfordringer til 
bestyrelsesarbejdet. Gribskov Kommune forudser at der ad åre kun er et par store vandværker i 
Kommunen og GLF vil derfor opfordre sine medlemmer til at aktivt tage del i det lokale vandværks 
generalforsamling og arbejde. Større enheder vil jo ikke nødvendigvis styrker den demokratiske 
indsigt i vores drikkevand og priserne herpå. Staten opfordrer til sammenlægning af vandværker 

3. Orientering om hjemmesiden ved Berit og Facebook ved Kjell. Forslag til forbedringer og 
fokusområder? Kjell og Berit arbejder videre med hjemmesiden. 

D: Orientering fra Medlemmer 
SørenH orienterer om mødeoversigten. Deltagende bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for at sikre 
at vi bliver orienteret om møderne, enten ved eget kort referat eller ved det formelle referat. 
Forbrugerrepræsentanten i Gribvand Spildevandsbestyrelse er henvist til at referere til de formelle 
nyhedsbreve fra Gribvand Spildevand – dog kan Kjell oplyse at bestyrelsesmøder i 2020 er planlagt 
til 5/3, 16/4, 18/6, 10/9 og 12/11 og vil gerne modtage forbruger relaterede spørgsmål, men kan 
ikke give referater fra de fortrolige bestyrelsesmøder. 
 
SørenBs læserbrev om Megasommerhuse er faldet sammen med at Erhvervsstyrelsen har 
offentliggjort planer om at gennemgå de mange klager der er modtaget og Erhvervsstyrelsen’s 
administrative praksis kan læses fra denne link: 
https://w2l.dk/file/667471/notat_af_1._marts_2018_om_administrativ_praksis_efter_sommerhusloven.pdf.pdf 
Kjell laver et udkast til en anmodning fra GLF om en beskrivelse af Gribskov Kommunes 
administrative praksis på området. 
   
SørenB’s læserbrev om DOT’s planlagte fordyrelser af pensionisternes udgifter til offentlig transport 
er fulgt op af mange efterfølgende læserbreve i lokale medier om emnet. 
 
Inge-Lise’s og SørenB’s videointerview med Gribskov Netavis kan ses fra dette link: 
https://youtu.be/STdL5PyL3aU?t=5261 og fra vores Facebook side. 
 
Pkt. 6 Eventuelt 
 
Pkt. 7 Næste møde:  11. februar 2020, kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek  


