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Nyhedsbrev nr. 7 
 
Kære Grundejerforeningsmedlemmer 
 
Dette Nyhedsbrev behandler følgende punkter:  
  

1. Delegeretmøde Søndag 13. september 2020 kl. 9:30 
2. Gribskov Kommunes udkast til perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune 

 
1. Gribskov Landligger Forbunds første delegeretmøde afholdes i henhold til indkaldelsen 
(http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/08/Indkaldelse-til-Delegeretm%C3%B8de-2020.pdf ) 

 
søndag den 13. september 2020 kl. 9:30 

 
på Sankt Helene Kursus- og Feriecenter (https://www.helene.dk/)  
med følgende dagsorden:   
 
  9:30 Morgenkaffe og Deltagerregistrering 
10:00 Delegeretmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne 
11:30 Orienterende indlæg fra Nationalparken og Gribskov Kommune med spørgetid 
13:00-15:00 Frokost med Buffet 
 
Sankt Helene fortæller, at man selvfølgelig opfylder alle sundhedsmyndighedernes forskrifter med 
rengøring og afstand og der vil være håndsprit og engangshandsker ved alle serveringer.  
Der er tilmeldt lige under 50 personer til delegeretmødet.  
Såfremt man har sårbare personer i sin omgangskreds kan man med fordel benytte medbragt 
mundbind (der vil være mikrofon til brug ved evt. kommentarer eller spørgsmål under mødet).   
Hvis man er sløj og har feber møder man selvfølgelig ikke op. 
 
2. Gribskov Kommunes Udkast til perspektivplan for vandforsyning i Gribskov Kommune 
 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/09/Udkast-til-Perspektivplan-for-vandforsyning-i-Gribskov-Kommune-3.pdf  
 
Vandforsyningen drives af 14 andelsejede vandværker (15 hvis man medregner Kildekrogens 
Vandværk, der ejes af Hornbæks Vandværk i Helsingør Kommune). Dette betyder at vi, som 
sommerhusejere, er andelshavere i disse vandværker og har en væsentlig interesse i at følge med i 
leverancerne og kvaliteten af vores drikkevand. Det kommunalt støttede Koordinations udvalg for 
Gribskovs Vandværker holder et par årlige lukkede møde for vandværksbestyrelserne og referater 
herfra er kun tilgængelige på anfordring gennem Vandværkernes bestyrelser. Interessen for reel 
”benchmarking”, så som elektricitet forbrug eller administrationsomkostninger pr. udpumpet 
vandmængde eller gennemsnitligt vandforbrug pr. husejer har ikke været stor. Forbruger 
repræsentation er heller ikke en kommunal prioritet på dette område. 
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Perspektivplanen indeholder ikke nogle økonomiske oplysninger om vandværkerne, de kan dog 
læses fra dette link for 2019: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/03/Vandpriser-Gribskov.pdf     
Perspektivplanen er meget læseværdig for sit lokalstof – vurderinger heri fra landsplan er måske 
mindre interessante: 
Kravene til vandværkernes administration og drift er steget de seneste år og udgør en til stadighed stigende 
udfordring for bestyrelserne. Denne tendens forventes at fortsætte. På landsplan er der generelle udfordringer 
med at rekruttere interesserede og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejder, der hviler på 
frivillighed. Man bør derfor undersøge mulighederne for stordriftsfordele ved øget 
samarbejde/sammenlægninger af vandværkerne både bestyrelsesarbejde, drift og administration. 
Grundvandsforholdene taler for en decentral indvindingsstruktur, men central styring er ikke nødvendigvis til 
hinder her for. 
  
Eksempler på de omtalte stordriftsfordele skal nok overvejes i forhold til borger inddragelse og risici 
for manglende rettidig omhu (Hillerød Forsyning, som et nyligt afskrækkende medie eksempel).  
 
I Perspektivplanen henvises til ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune, 
december 2015” som også giver meget fin informations om vores lokalområder.  
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/09/indsatsplan-for-grundvandsbeskyttelse-i-gribskov-kommune-godkendt-d-20-juni-2016-1.pdf   
 
    
 
Mange hilsener og på gensyn til Delegeretmødet den 13. september kl. 9:30.  
 
Kjell 
 


