Gribskov Landligger Forbund
Dato: 1. april 2022

Referat af Bestyrelses møde nr. 14

Søndag 27/3-22 kl. 10:00 hos Torben, Strandbakken 12, 3210 Vejby
Deltagere:

Annelone Jensen, Ken Zillmer, Torben Jensen, Kjell Nilsson
Søren Bald, Kirsten Jessen, Inge-Lise Knuthsen
Christian Laursen, John Tyrrestrup

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde nr. 13
Referatet er godkendt.
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden
Annelone beklagede at forretningsorden ikke var medtaget på denne dagsorden og bekræftede at
den vil være et punkt på næste bestyrelsesmøde nr. 15. Alle bedes bruge det fremsendte regneark
til sine forslag, så det det fremgår for alle, hvilket afsnit i den gældende forretningsorden for
Bestyrelsen af 12/9-2021 som respektive ændringsforslag drejer sig om.
Dagsorden af den 22/3-2022 blev herefter godkendt.
Pkt. 3 Årsregnskab 2021 og Årsberetning 2021
Det reviderede årsregnskab for 2021 blev underskrevet af bestyrelsen til fremlæggelse og
godkendelse på Delegeretmødet den 10/9-2022.
Årsberetningen for 2020 fremsendes til alle i Word format med henblik på forslag til punkter i
Bestyrelsens Årsberetning 2021, der skal udsendes forud for vores Delegeretmøde 10/9-2022.
Pkt. 4 Lokal møde i Dronningmølle Lørdagen den 9. april 2022 (alle) Bilag A
Den formelle invitation til Lokalmødet blev med få tilføjelser godkendt til udsendelse til
medlemsforeningerne, Ugeposten, Lokalforeningsrådet og Dronningmølle Borgerforening, og til
Gribskov Grundejersammenslutning og til Halsnæs landliggerforbund. Invitationen lægges ind på
hjemmesiden og på GLFs Facebook.
Søren, som mentor, vil støtte Kjell, som dirigent på mødet og indlægsholderne skal opfordres til at
begrænse sig til et indlæg på 15 min. Dronningmøllehuset råder ikke over en fremviser til
Powerpoint præsentationer, så det står gæsterne frit at lade os fremsende sådant i kopi med
resuméet i næste Nyhedsbrev. Vi besluttede at tilbyde øl og vand og Kjell undersøger priser og
mulighederne for kaffe og kage.
Pkt. 5 Forårsmødet i Juni (alle)
Borgmesterkontoret har meddelt at Bent Hansen foretrækker et aftenmøde den 24/6, hvilket så
betyder at det vil skulle afholdes på Sankt Helen Kursus center. Udkast til invitation og
prisoplysninger sendes til alle før næste bestyrelsesmøde. Vi besluttede at 2 bestyrelsesmedlemmer pr. medlemsforening skal være GLFs gæster til spisning efter mødet. Øvrige deltagere
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Gribskov Landligger Forbund
Dato: 1. april 2022
skal betale 200,-/deltagere. Tilmelding til mødet og spisning vil være påkrævet. Det blev endvidere
besluttet at der skal serveres buffet.
Pkt. 6 Strategitanker (alle)
Bortset fra en kommentar fra John er der er ikke modtaget forslag til uddybende formuleringer.
Annelone, Søren og Kjell vil så uddybe de enkelte punkter i skabelonen og sende det ud seneste 2
uger inden næste bestyrelsesmøde, således, at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at
sende deres input i god tid inden oplægget skal behandles på næste møde. .
Pkt. 7 GLFs Aktiviteter og Møder 2022
Udkastet til det nye arbejdsdokument blev taget til efterretning. Med udgangspunkt i den tidligere
version vil Kirsten og Kjell lave forslag til markeringer på de enkelte punkter til næste
bestyrelsesmøde. Idéen er at tovholderne bestræber sig på at ”hejse røde flag” på respektive
områder for at bestyrelsen kan blive holdt orienteret, men alle opfordres til at medvirke.
Pkt. 8 Det grønne Dialog Forum
Kirsten og Inge-Lise orienterede fra mødet i DGF d. 23.marts 2022 og vil fremsende referatet fra
mødet, når det foreligger. På mødet blev det bla. på baggrund af Gribskov Grundejersammenslutnings opfordring om fremtidigt samarbejde/bedre dialog med kommunen, aftalt at
både Grundejersammenslutningen og GLF kan se frem til et årligt dialogmøde med kommunen.
Formanden for Grundejersammenslutning og Kirsten talte om, at vi til en begyndelse vil fokuserer
på følgende punkter: Mega Sommerhuse - Trafik og Sikkerhed - Lokalplaner og dispensationer
Vi ser frem til at dette årlige dialogmøde kan blive en løftestang til et bedre og konstruktivt
samarbejde med kommunen.
Pkt. 9 Dokumentation til Danske Bank
Bestyrelsesmedlemmernes identifikations dokumentation til banken fremsendes af Annelone. IngeLise valgte selv at henvende sig til sin lokale Danske Bank filial med henblik på at bede dem
modtage hendes ID-oplysninger.
Pkt. 11 Eventuelt - Orientering (alle) til efterretning.
Nyhedsbrev 18 - Inge-Lise oplyste, at hun ikke havde været inddraget i udarbejdelsen af
Sommerlaget Bonderupgårds henvendelse til bestyrelsen vedr. Nyhedsbreve (Bilag B).
Søren oplyste, at der skal være valg til bestyrelsen i Kongernes Nordsjælland og at vi burde være
beredte. Tisvilde Hegn var nu ikke inde i miljøministerens hegnsplaner.
Pkt. 12 Næste Bestyrelsesmøde nr 15:
Søndag den 22. maj kl 10.00 hos Torben
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Dato: 1. april 2022
Bilag A (dateret og udsendt 27/3-2022
Kære Medlemsforeninger og Grundejere i Lokal området

Invitation til Lokalmøde i Dronningmølle
Vi har den store glæde at invitere til et møde med tre af vore ”byrødder” i Gribskov Kommune
Formand Bo Jul Nielsen
Formand Brian Lyck Jørgensen
Næstformand Morten Dahlberg

Planudvalget (medlem af ØU)
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (medlem af ØU & PU)
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (medlem af ØU, PU & SBF)

som vil orientere om deres personlige forventninger til arbejdet i de respektive udvalg med særlig
fokus på Miljø & Affaldssortering og Veje & Trafik.
Sammen med jer og repræsentanter fra Bestyrelsen i Gribskov Landligger Forbund vil vi så kunne
drøfte og afstemme forventninger til fremtiden.
Det er vigtigt at vi erkender og indser, at de fremmødte gæster ikke kan ”sagsbehandle” på dette
møde og vi skal derfor respektere, at specifikke tilkendegivelser om konkrete sagsemner bliver
noteret og lyttet til og måske debatteret på personligt niveau af vore gæster.
Bestyrelsen for Gribskov Landligger Forbund vil lede mødet og sammen med gæsterne lave et
resume til orientering i vores næste Nyhedsbrev til vore medlemsforeninger.
Mødet bliver afholdt i Dronningmølle Huset, Dronningmølle Strandvej 645B,
3120 Dronningmølle (parkering på stationspladsen) – tilmelding er ikke påkrævet, men
medlemsforeningerne har selvfølgelig fortrinsret til pladser ved tilmelding.

lørdagen den 9. april fra kl. 14 til ca. 16
Her er en mulighed for at deltage i kommunens borgerinddragelse, så mød op og lyt og giv jeres
mening til kende.
Vi planlægger et Forårsmøde i juni/juli, et yderligere lokalmøde i efteråret og vores Delegeretmøde i
september. Nærmere orientering vil blive fremsendt med vores Nyhedsbreve og indkaldelser.
Vel mødt!
Mange hilsener
På Bestyrelsens vegne
Annelone Jensen & Kjell Nilsson
Formand
Sekretær
Udskriftsdato: 1. april 2022

Referat af Bestyrelsesmøde 14

Bank Reg.nr. 9570 Konto nr. 12081308 - Cvr nr. 35760369

Mail: gribskovlandligger@gmail.com

3/3
www.gribskovlandligger.dk

