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Referat af Bestyrelses møde nr. 9 

11/5 kl. 16:00 hos Torben, Strandbakken 12, 3210 Vejby 
 

Deltagere:                             Annelone Jensen (Annelone) - Mødeleder 
Søren Bald (SørenB) 
Bent Guldborg (Bent) 
Karsten Holland (Karsten) 
Torben Jensen (Torben) 
Kirsten Jessen (Kirsten) 
Inge-Lise Knuthsen (Inge-Lise) 
Kjell Nilsson (Kjell) 
Ken Zillmer (Ken) 

 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 8. 
Referatet er godkendt 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
Pkt. 3 Orientering 
 

1. Gribskov Kommune (alle)  
2. Gribvand (Kirsten) Næste møde i Kundeforum er 1/6. Referatet fra det seneste møde i form af 

Gribvands præsentation er sendt ud. De gamle utætte kloakrør ”strømpefores”, hvor det er muligt, 
hvilket er væsentligt billigere end at erstatte de nedgravede utætte betonrør. 

3. Lokale medier (alle)  
4. Nordkystens Fremtid (Inge-Lise & Torben) Inge-Lise deltog i det virtuelle møde 21/4, hvor 

kommunen bekræftede betalingsmodellen, hvor første række grundejere betaler 25% og 100% for 
den efterfølgende 5-årige vedligeholdsudgift til materiale fodring.   

5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland (alle) Helsingør kommune har indmeldt Hornbæk by i 
Nationalparken. Hvorvidt Dronningmølle eller andre byer i Gribskov kan komme med i 
Nationalparken vil komme an på lodsejerne i de pågældende byer, når og hvis Nationalparken igen 
åbner op for tilmeldinger. 

6. Det Grønne Dialog Forum (Kirsten & Inge-Lise) Næste møde 9/6 vi vil have fokus her på 
affaldssortering, Stier, kystsikring og Kommuneplanen 2021-2033  

7. Møde og aktivitetsplan 2021 (Kirsten) Det forelagte oplæg godkendtes og ønsker i forbindelse med 
A(=ansvarlig) og D(=deltager) markeringerne drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

8. Gribskov Kommuneplan 2021-2033 (alle) Fristen for afgivelser af høringssvar er overstået. Planen 
skal opdateres hver år. Der er meget der IKKE står i Kommuneplanen. Det er vanskeligt at vurdere, 
hvilken betydning manglerne kan have for Gribskov Kommunes forvaltning af lokalplaner etc. Som 
eksempel blev det fredede område i Villingebæk, Dronningmølle langs Pandehave Å omtalt, som 
rekreativt område, uden omtale af gældende fredning. Lokalplansforslaget i høring om et 4 etagers 
Badehotel i Dronningmølle er omtalt under campingpladsen, som om det er vedtaget. 
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9. Stiplanen (Søren) Det interessante er de kommunale stier, der IKKE er omtalt i Stiplanen 2016 – 
revisionen, der nu er i høring, omtalte ikke nye stisystemer. 

10. Affaldssortering (Kirsten) Gribskov Kommune har besluttet at affaldssorteringen skal omfatte 
sommerhusejere på samme vilkår med helårsbeboer. Dog skal veje og adgangsforhold og 
opsamlingskuber drøftes med grundejerne i løbet af sommeren. Farligt affald og tøj skal fortsætte 
som ”bringeordning”. Bundtet haveaffald skal afhentes af kommunen på fastlagte kalenderdage og 
må kun ligge 1 dag i vejrabatter før afhentning. Vejrabatter i sommerhusområder er græsbelagte. 
Derfor skal græsrabatter anerkendes af kommunen, som det krævede ”faste grundlag” for 
afhentning af de 4 skraldespande.   

A: Orientering fra formanden 
 
Udkast til vedtægtsændringer  
 Det blev besluttet at de ændringer der ligger i udkastet ikke er et ekstraordinært delegeret møde værd. 
 
Udkast til en opdatering af Bestyrelsens forretningsorden med Kirstens kommentarer blev gennemgået. 
  
Kjell fremsender nyt udkast til Bestyrelsen 
 
Forårsmødet afholdes den 19. juni kl. 18:00 -forslag til annonce om forårsmødet til indrykning i Ugeposten 
og Frederiksborg Amts Avis.  
 
Tema formulering ændres efter aftale med Tekn. dir. Niels Tørsløv, Gribskov Kommune og fremsendes til 
bestyrelsens godkendelse snarest. Kirsten vil lave en kort orientering om affaldssortering i Gribskov, Halsnæs 
og Helsingør – annoncen vil blive brugt som skabelon for mail indbydelsen.  
 
Der skal fremhæves at mødet vil blive afholdt på Skt. Helene Kursuscenter, hvor der ikke er offentlig adgang. 
Myndighedernes påbud og anbefalinger skal selvfølgelig overholdes.  
 
Bestyrelsesmedlemmer og og 1 bestyrelsesrepræsentant fra medlemsforeningerne deltager sammen med 
gæsterne for GLFs regning. Ekstra tilmeldte deltagere betaler fuld pris for fortæringen.  
 
Rekruttering af nye medlemmer Google Maps oversigter over grundejerforeninger i Gribskov blev uddelt 
med opfordring til alle at følge op på rekrutteringen af nye medlemmer. 
   
B: Orientering fra Kassereren 
 
Revideret Årsregnskab for 2020 blev underskrevet og en pdf-fil vil blive lagt op på GLFs hjemmeside snarest. 
Status 2021 & Budget 2022. Forslaget fra Bent til Budget 2022 er baseret på uændret 2020 prisniveau for 
delegeretmødet, dvs. uden deltagerbetaling for både forårsmøde og delegeretmøde 
 
C: Orientering fra Sekretæren 
 
Kontingents opkrævning er udsendt. 
 
Forårsmødet Annonce og Indkaldelse - behandlet under Punkt A 
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Privatvejslovens forvaltning i Gribskov Kommune 
Med Toftevej, 3220 Tisvilde, som eksempel, vil GLF henstille til Gribskov Kommune at der gennemføres den 
5-årige vurderingspligt iht. Privatvejs Lovens §58 og at der gennemføres en trafiktælling på Toftevej, som til 
trods for at der er mulighed for at benytte offentlig vej, bliver brugt til massiv gennemkørsel i væsentligt 
omfang af nabo grundejere og fremmede herunder store lastbiler som transporterer varer til bl.a. Sankt 
Helene Badehotel men sandelig også til de forretningsdrivende i Tisvildeleje, der ikke bidrager til vejens 
vedligehold.  
Skrivelse eller oplæg drøftes i forbindelse med Teknisk dir. Niels Tørsløvs tilsagn om at deltage i 
Forårsmødet. 
 
Høring om Badehotellet i Dronningmølle GLF følger høringsprocessen med bekymring over lokalplanens 
manglende miljøvurdering og hensyn til lokalmiljøet. 
 
Husadvokat - Etablering af en hotline-aftale med en GLF husadvokat? Fritidshusejernes Landsforbund og 
Forbundet for Grundejerne i København har en hotline aftale med en husadvokat. Sidstnævnte Buus-Mark 
Advokater har givet GLF et tilbud, som ville medføre en kontingentsforhøjelse på 5,- fra 10,- til 15,-
/grundejer – Skal vi høre medlemsforeningerne om dette punkt på vores næste Delegeretmøde i 
september? 
Vi meddeler, at vi takker nej til tilbuddet. 
 
Sommerhuset er solgt pr. 1/7-2021. Kjell er villig til at fortsætte til valgperiodens udløb i 2022. Drøftes igen 
på næste møde.    
 
D: Orientering fra Medlemmer 
 
Inge-Lise – Kommunens afvisning af yderlige sagsbehandling af Kystsikringslagets kystsikring. Inge-Lise har 
personlig kontaktet borgmester og krævet svar på sine henvendelser – og Borgmesteren har lovet at 
undersøge sagen og vi besluttede, at der ikke skal foretages yderligere før Borgmesterens svar foreligger og 
dette er drøftet på næste bestyrelsesmøde. 
   
Pkt. 5 Eventuelt 
 
Pkt. 6 Næste møde:   19-6-2021   kl. 16:00 Skt. Helene Kursuscenter, Tisvilde 
                                       10-8-2021   kl.16 00 Gilleleje Bibliotek 

Såfremt forholdene tillader det. 
 


