Gribskov Landligger Forbund
Dato: 14. april 2020

Referat af Bestyrelses møde nr. 3
tirsdag 14. april 2020 kl. 16:00

Telefonmøde – Vi ringer på 81111213 kl 16.00. Indtast derefter kode 25012501 og herefter er vi på!

Deltagere:

Annelone Jensen (Annelone) - Mødeleder
Bent Guldborg (Bent)
Søren Hansen (SørenH)
Kjell Nilsson (Kjell)
Inge-Lise Knuthsen (Inge-Lise)
Søren Bald (SørenB)
Kirsten Jessen (Kirsten)
Torben Jensen (Torben)

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr 2.
Referatet er godkendt

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
Pkt. 3 Bestyrelsens Forretningsorden

Opdateret Forretningsordens udsendt 15/2 – der var enighed om at tilføje at der ved
telefonmøder skal gælde samme beslutningskompetence som ved ordinære møder.
Pkt. 4 Orientering – korte oplæg fremsendes til alle før mødet for at spare tid og
underlette opfølgning
1. Gribskov Kommune (SørenB & Kjell) Gribskov kommunes godkendelser
og dispensationer volder fortsat nabo-grundejere problemer. Lokalpolitikers
passive anbefalinger til grundejere at bringe sagen for byretten (Fhv.
Borgmester Kim Valentins citat i FAA 14/4 i forbindelse med Annisse sagen) er
ikke en tilfredsstillende fortolkning af en kommunes balance mellem dens
myndighedsrolle og dens service rolle.
Administrationens meddelelse om en opstramning af information om
udlejningsreglerne i sommerhusområderne ved fremtidige byggetilladelser
blev hilst velkommen, som en god støtte til Erhvervsstyrelsens kontrol med
loven. Dette selvom den orientering, som kommunen nu har til hensigt at
tilføje vedrørende udlejningsreglerne, kun vil ske i forbindelse med
byggetilladelser for ejendomme med plads til mere end 10 personer.
2. Gribvand Annelone orienterede om Gribvand Spildevands forslag til løsning
af betaling for strøm til spildevandspumper til private grundejere på Sandet
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med opfordring til individuel måleraflæsning og rapportering. Sagen er rejst af
en grundejer og kan forhåbentlig nu betragtes som afsluttet.
3. SørenH fremsender et orienterende notat om Gribvand spildevand.

4. Lokale medier – intet nyt.
5. Nordkystens Fremtid (Inge-Lise & Torben) Kystdirektoratet har ved
selvsyn konstateret at der er lavet en ulovlig lystsikring ved Nakkehoved
Fyr/Munkerup og med udgangspunkt i den skriftlige tilkendegivelse fra
Kystdirektoratet vil Inge-Lise lave et udkast til et GLF-notat til Danmarks
Naturfredningsforening, Gribskov, til Gribskov Kommune, som har den
juridiske påtaleret.
6. Nationalpark Kongernes Nordsjælland (SørenB) Vi afventer nu
Bestyrelsens sammenstilling af de afgivne høringssvar til Nationalpark
Kongernes Nordsjællands Nationalparkplan.

7. Det Grønne Dialog Forum (Kirsten & Inge-Lise) Mødet i marts er blevet
aflyst pga. corona-situationen. Kommunen har sendt en orientering. (kopi af
denne orientering er sendt til alle i bestyrelsen). Næste møde er den 10/6.

8. Fritidshusejernes Landsforening – GLF medlemskab? (Kjell) Vi mener
ikke at tiden er inde for et GLF-medlemskab, men vi vil forslå FL en
”associeringsaftale” med gensidig udveksling af informationer.

A: Orientering fra formanden

Forårsmødet 20/6 udsættes til Delegeretmødet? Vi udsender en meddelelse om at
Forårsmødet i år bliver aflyst og af GLF vil invitere alle medlemsforeningernes
bestyrelsesmedlemmer til Årets delegeretmøde den 13. september 2020 – den
formelle indkaldelse 3 uger før vil indeholde nærmere informationer herom.
Helenecentret orienteres.

B: Orientering fra Kassereren

Bent orienterer om det aktuelle regnskab sammenholdt med budgettet for 2020.
Der er ikke væsentlige forhold at bemærke.
Kurstabet på vores aktier grundet Corona krisen er aktuelt relativt stort (ca. 8%).
Aktierne har hvert år givet et rimelig aktieudbytte og en fornuftig kursstabilitet. I
2019 var kursstigningen ca. 5%. Bent vurderer fortsat at det er en god investering.
Det bør overvejes om man fremadrettet skal lægge større vægt på mere sikre
papirer.
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C: Orientering fra Sekretæren

Hjemmesidens struktur (se: http://gribskovlandligger.dk/) er nu stort set klar til fælles
gennemgang.
Bestyrelsesmedlemmer navne og initialer fjernes fra SørenH’s aktivitets notat på
hjemmesiden. Alle modtagere modtager den uændrede version til eget brug og
opbevaring.
Der afholdes et møde når forholdene tillader med hjemmesidens indhold og
udformning. Der er sendt forslag fra Bent og Kirsten til forbedringer og at nogle
allerede er blevet implementeret. Er der øvrige forslag bedes I sende dem snarest
muligt, så vi kan have et samlet udgangspunkt til mødet, når det bliver muligt at
holde det, om hjemmesiden.

D: Orientering fra Medlemmer

Behandlet under ovenstående punkter

Pkt. 5 Eventuelt

Ingen bemærkninger – de praktiske erfaringerne fra dette telefonmøde var meget
positive.
Pkt. 6 Næste møde: 9. juni 2020, kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek, hvis forholdene
tillader det.
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