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Referat af Bestyrelses møde nr. 4 

tirsdag 9. juni 2020 kl. 15:00 Sandbogaards Allé 5, Tibirke Sand, 3300 Frederiksværk  
 
Deltagere:                           Annelone Jensen (Annelone) - Mødeleder 

Bent Guldborg (Bent) 
Søren Hansen (SørenH) - afbud 
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. 3. 
Referatet er godkendt   
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
 
Pkt. 3 Bestyrelsens Forretningsorden 
Bestyrelsens opdaterede Forretningsordens udsendt 1/5-2020 og kan læses fra hjemmesiden: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/05/Bestyrelsens-Forretningsorden.pdf .  
 
Pkt. 4 Orientering 

1. Gribskov Kommune (SørenB & Kjell)  

Ved gentagne tilfælde har Gribskov Kommunes håndtering af borger-inddragelse i forbindelse med behandling af 
gældende og nye Lokalplaner været et debatteret emne i de lokale medier og blandt vores grundejerforenings-
medlemmer.  Placering af nye mobilmaster, Jordforbedring og deponi tilladelser uden kontrol og tidsafgrænsning, 
dispensationer for byggelinjer til skel og i højde, urbanisering og erhvervslignende udlejning i sommerhusområder 
er er eksempler på mange områder, hvor borgerinddragelse kan medvirke til at Byrådet får bedre grundlag for sine 
beslutninger.  Efter Delegeretmødet i september skal GLF indlede en dialog med kommunen om samarbejde og 
kommunikation. 
Den kommunale affaldssortering afventer afklaringer fra Regeringen som har besluttet at afventet input fra sine 
klimapartnerskaber (Ugeposten 17.juni 2020 s.14). Omkostninger til affaldshåndtering opkræves uden om 
kommunens budget direkte hos grundejerne med samme beløb uanset deres beboelsesstatus og Bestyrelsen 
vurderer at GLF’s medlemsforeninger gerne ser affaldssortering ske ved brug af diskrete container- løsninger ved 
stationer og indkøbssteder og genbrugspladser. Flere kostbare flerfags plastikspande vil fordyre 
affaldsafhentningen ved bl.a. at vanskeliggøre mulige lokale vognmænds muligheder for at deltage i en fornuftig 
konkurrence ved et øget krav til skraldebilernes specialiserede indretninger. Det er vigtigt at udvise behørig omhu 
ved valg af sorteringsløsninger, selvom kommunen kan placere udgifterne hertil direkte hos grundejerne udenom 
det kommunale budget.  
Revision af Kommuneplan: Forventet tidsplan for arbejdet med kommuneplan 2021-33 I 2020 arbejder 
administrationen på et forslag til kommuneplanen. Undervejs holdes der politiske temadrøftelser i Udvikling, By og 
Land. Organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet med konkrete emner. Det forventes, at Byrådet i 
foråret 2021 kan sende et forslag til Kommuneplanen i offentlig høring. Den offentlige høring vil være på minimum 
8 uger. Efter høringen forventes Byrådet at kunne vedtage kommuneplanen i sommeren 2021. 
     
2. Gribvand (SørenH & Kjell) Næste Kundeforums møde er den 15/6-2020. Referatet allerede modtaget 

efterfølgende den 16/6 og er sendt ud til bestyrelsen.   
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3. Lokale medier (alle) Ugeposten og Frederiksborg Amts avis er nu lagt sammen i Sjællandske Medier og har 
fælles kontor i Gribskov under ledelse af Camilla Nissen. 

4. Nordkystens Fremtid (Inge-Lise & Torben) Gribskov Kommune har meddelt at der vil blive arrangeret et møde 
om stranden ved Nakkehoved.  Vi afventer dato. Inge-Lise orienterer Steen i nabogrundejerforeningen og 
deltager i mødet sammen med Torben. Fritidshusejerenes Forbund arbejder på et juridisk notat om kystsikring 
og med erhvervsmæssig udlejning i sommerhusområderne i Jammerbugten 

5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland (SørenB) Høringen om Nationalparkplanen har ikke medført nogen 
ændringer i denne og den vil blive vedtaget inden den 1. juli 2020.   

6. Det Grønne Dialog Forum (Kirsten & Inge-Lise) Næste møder er onsdagene den 9/9 og 9/12-2020. Dagen efter 
dette Bestyrelsesmøde udsendte Gribskov Kommunen et informationsnotat til deltagerne. Det er udsendt til 
bestyrelsen efterfølgende. Såfremt GLF skal supplere Grundejerforbundets punkter til de øvrige deltagere, så 
bedes bemærkninger sendes til Kjell.  

A: Orientering fra formanden 
Orientering om udsættelsen af Forårsmødet 20/6 til Delegeretmødet udsendt 29/4-2020. Helenecentret er orienteret 
og har godkendt udsættelsen til søndag den 13. september – afventer vores besked om tidspunkter. 
Vi besluttede at afholde mødet med følgende tidspunkter:   
 

  9:30 Morgenkaffe og Deltagerregistrering 
10:00 Delegeretmøde 
11:30 Orienterende indlæg fra Nationalparken og Gribskov Kommune med spørgetid 
13:00-15:00 Frokost 
  
Valg til Bestyrelsen på Delegeretmødet den 13. september Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 
revision skal vælges for 1 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år denne første gang. Næste Nyhedsbrev vil opfordre 
Medlemsforeningerne til at fremsende navne på og lidt information om eventuelle kandidater til bestyrelsesvalget 
inden den 1. august så det kan sendes ud med indkaldelsen til delegeretmødet. 
Kjell inviterer Jannich Petersen til dirigenthvervet på Delegeretmødet søndagen den 13. september 2020. 
Bestyrelsesmøder i vinterhalvåret skal afholdes som formiddagsmøder – gerne hos bestyrelsesmedlemmer. Der er 
aftalt 200,- betaling til vært efter anmodning med mail plus fortæring efter kvittering. 
 
B: Orientering fra Kassereren 
Revideret regnskab for 2019 underskrives af Bestyrelsen. Bent orienterede om status regnskab og kontingents 
indbetalinger. Der er 35 foreninger der ikke har betalt. Der er lige fordelingen imellem tidligere GGØ og LSS- 
medlemmer. Når Kjell modtager restancelisten udsendes der påmindelser. Udkast til Budget 2021 drøftes med henblik 
på vedtagelse på næste bestyrelsesmøde, så det kan foreligges til godkendelse på Delegeretmødet i september.  
  
C: Orientering fra Sekretæren 
GLF’s hjemmeside fortsætter med nuværende struktur indtil efter delegeretmødet. Efter den første instruktion laver 
Kjell selv de forfaldne links opdateringer uden ekstern assistance. Når forholdene tillader vil vi bruge lidt 
konsulentstøtte på hjemmesidens design. 
Kjell arrangerer møde med Fritidshusejernes Forbund hvor Annelone og Inge-Lise deltager. 
GLF’s Facebook har 140 venner. 
    
D: Orientering fra Medlemmer 
Medtaget under ovenstående punkter  
Pkt. 5 Eventuelt 
Ingen 
 
Pkt. 6 Næste møde:    Tirsdag 11. august 2020, kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek, hvis forholdene tillader det. Kjell reserverer 
  


