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Referat af Bestyrelses møde nr. 5 

tirsdag 11. august 2020 kl. 16:00 Gilleleje Bibliotek, Mezzaninen, Kulturhavnen  
 
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. 4. 
Referatet er godkendt   
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
 
Pkt. 3 GLF’s Delegeretmøde søndag 13. september 2020 9:30-15:00 
 

 Invitation til nabo landliggerforbund og Gribskov Grundejerforbund og Hvid strand. Kjell inviterer Formand Ib 
Thyge Christensen fra Halsnæs Landligger og Bjarne Frølund fra Gribskov Grundejerforbund og undersøger om 
der er et Landligger forbund i Helsingør.  Kjell Informerer Steen Gersager fra Gribskov Hvis Strand Gribskov at 
GLF, også efter sammenslutningen, i år vil støtte projektet Hvid Strand med 6.000,-  Da vi er nødt til at 
begrænse antallet af deltagere pga. Corona situationens vil vi værdsætte en kopi at Foreningens beretning og 
regnskab og håber at kunne mødes igen til september 2021.  

 Formulering af Nej tak Fritidshusejernes landsforbund – SørenB formulerer en mail til Formand Johs Chr. 
Johansen, Fritidshusejernes Landsforening om at vi er nødt til at begrænse antallet af deltagere pga. Corona 
situationen.  

 Beretning, Korte forslag på 5-10 linjer fra alle til beretningen sendes til gribskovlandligger@gmail.com senest 
den 16/8. 

 dirigent Jannich Petersen (formøde?) Der er efterfølgende aftalt et formøde med Annelone og Kjell hjemme 
hos vores dirigent til mandag 7/9. 

 lokaler, Vi er trygge ved at Kursuscentret Sankt Helene kan administrere mødet på bedste vis  
 tilmeldinger, der er modtaget 13 tilmeldinger (bestyrelsen ikke medregnet) 
 adgangskontrol, Bent og Torben sørger for registrering af deltagere og udlevering af stemmesedler, som Kjell 

medbringer. 
 Corona forholdsregler m.m. Vi følger udvikling. 

 
Vi skal også have styr på hvem der stiller op og til hvilken periode:  
 
Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revision skal vælges for 1 år og 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
denne første gang. 
Annelone stiller op som formand til særskilt afstemning for 1 år i henhold til vedtægterne. 
Herefter præsenteres alle kandidater med navn og grundejerforening. 
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Der stemmes skriftlig på 3 personer til bestyrelsen for 2 år i henhold til vedtægterne. Inge-Lise, SørenB og Kjell er villig 
til genvalg. SørenH ønsker ikke genvalg pga. helbredet. 
Der stemmes skriftlig på 3 personer til bestyrelsen for 1 år, som tidligere meddelt for at sikre at der kun skiftes 
halvdelen af bestyrelsen ved kommende delegeret møder. Kirsten, Bent og Torben er villig til genvalg. 
Der stemmes skriftlig på 2 personer til suppleanter til bestyrelsen for 1 år i henhold til vedtægterne.  
Der stemmes skriftlig på 1 revisor og på 2 revisorsuppleanter for 1 år i henhold til vedtægterne. Per Christensen, 
Grundejerforeningen Sandagergård, er villig til genvalg. 
 
Sekretariatschef Marianne Lund Ujvári har et møde om eftermiddagen og vi ænder derfor lidt ved programmet og 
starter med orientering om Nationalparken kl. 12:00 efter en kort pause. Niels Tørsløv ønsker ikke at deltage i 
frokosten. 
 
  9:30 Morgenkaffe og Deltagerregistrering 
10:00 Delegeretmøde 
11:30-12:00 Pause 
12:00-13:30 Orienterende indlæg fra Nationalparken og Gribskov Kommune med spørgetid 
13:30-15:00 Frokost 
 
 
Pkt. 4 Orientering 
 

1. Gribskov Kommune (alle)  

Lokalplaner – Annelone orienterede om Geoart lejlighederne, som nu afventer høringssvar fra Gribskov Kommune. 
Dialog med kommunen om samarbejde og kommunikation. SørenB laver et notat til Gribskov Kommune om at GLF 
mener det er vigtigt at der laves et referat fra kommunens tema-møder. 
Den kommunale affaldssortering – Vi forventer at Gribskov Kommune indkalder til et Temamøde om dette emne 
med henblik på en dialog med både fastboende og landliggere. Dette emne forventes også behandlet i Det Grønne 
Dialog Forum, som vi afventer mødeindkaldelse til. 
Revision af Kommuneplan – Kirsten og Kjell følger emnet. Administrationen forventer, at byrådet kan behandle et 
forslag til Kommuneplan 2021-33 til offentlig høring i foråret 2021. Forslag til Kommuneplan 2021-33 skal i offentlig 
høring i 8 uger, og forventes efterfølgende at kunne behandles af Byrådet med henblik på endelig vedtagelse i 
sommeren 2021."   https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#8b9ec562-318c-44c1-aa8c-da8d24f64dbc se punkt 36. 
Lort i søer og vandløb – SørenB laver et GLF notat om emnet. 
2. Gribvand (Kjell) Restruktureringen skrider planmæssigt frem og Gilleleje Renseanlæg forventes at være i stand 

til at modtage spildevand fra Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg, som så nedlægges, til efteråret 2020. 
Se: https://www.gribvand.dk/cgi-bin/uploads/media/pressemeddelelse/Pressemeddelelse_110820.pdf Der er stor fokus på håndtering af 
regnvand og uønsket vand i Gribvand.    

3. Lokale medier (alle) SørenH forslog at læserbreve om GLF fokus områder emner også blev underskrevet af 
forfatterne med reference til GLF, så vi øger vores synlighed i den offentlige debat – det blev vedtaget. 

4. Nordkystens Fremtid (Inge-Lise & Torben) Det udskudte møde med Pernille Søndergård om adgangsforhold og 
dispensationer følges op af Inge-Lise og Torben. 

5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland (alle)  Den udsendte Nationalparkplan er godkendt uden ændringer og 
lige i dagene udsendt til ”interessenter” og lodsejere. 

6. Det Grønne Dialog Forum (Kirsten & Inge-Lise) Næste møder er onsdagene den 9/9 og 9/12-2020?  

A: Orientering fra formanden 
Se ovenstående punkter 
B: Orientering fra Kassereren Bent forventer et bedre resultat for 2020 på ca. 20.000,-   
Regnskab 2019 go Budget 2021 er som fremlagt tidligere. 
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C: Orientering fra Sekretæren 
Se ovenstående punkter 
   
D: Orientering fra Medlemmer 
Se ovenstående punkter 
 
Pkt. 5 Eventuelt 
Ingen 
 
Pkt. 6 Næste møde: søndag 18/10 og 13/12 kl. 10 hos Torben, Strandbakken 12, 3210     


