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Gribskov Landligger <gribskovlandligger@gmail.com>

RE: Forslag til indstilling af kandidat til en plads i nationalparkrådet 
1 meddelelse

Nationalpark Kongernes Nordsjælland <knsj@danmarksnationalparker.dk> 19. juli 2022 kl. 09.54
Til: "gribskovlandligger@gmail.com" <gribskovlandligger@gmail.com>

Kære Annelone.

 

Tak for jeres inds�lling af kandidat �l det kommende na�onalparkråd.

Vi har modtaget inds�llingen og behandler alle inds�llinger e�er deadline d. 8. august 2022.

I vil derfor kunne forvente svar fra os i starten af september.

 

Hav en rig�g god sommer.

 

Med venlig hilsen

Na�onalpark Kongernes Nordsjælland  
Klostergade 12 | 3230 Græsted | 7254 3030 | knsj@danmarksnationalparker.dk | www.
nationalparkkongernesnordsjaelland.dk

CVR-nr. 40003282 | EAN-nr. 5798009814357

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg os på Facebook.

 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores privatlivspolitik på www.
nationalparkkongernesnordsjaelland.dk

 

 

Fra: Na�onalpark Kongernes Nordsjælland <noreply@nst.dk>  
Sendt: 18. juli 2022 17:19 
Til: Na�onalpark Kongernes Nordsjælland <knsj@danmarksnationalparker.dk> 
Emne: Forslag �l inds�lling af kandidat �l en plads i na�onalparkrådet
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Forening/
interesseorganisation: Gribskov Landligger Forbund

Forenings/organisations
adresse (vejnavn,
postnummer og by):

v. Annelone Jensen, Bakkehusene 74, 2970 Hørsholm

Forenings/organisations
telefonummer: 22354036

Forening/organisations e-
mail: gribskovlandligger@gmail.com

Dit navn: Annelone Jensen

Din rolle/titel i
foreningen/organisationen: Formand

Navn på kandidat der
indstilles til rådet
(bemærk: det er ikke
muligt at indstille sig selv):

Christian S. Laursen

Den foreslåede kandidat vil
primært repræsentere
(vælg minimun 1):

Natur, Geologi & landskab

Nærmere begrundelse for
indstillingen (Hvad vil
kandidaten arbejde for?
Hvilke særlige fordele har
netop denne kandidat?):

Gribskov og Nordsjælland byder på enestående historie og kystnær natur og med
store søer og skovområder i kort afstand fra landets hovedstad. Gribskov Landligger
Forbund (GLF) og vores kandidat Christian Laursen arbejder for at bevare
sommerlandets særlige karakter af unik og fredfyldt natur kombineret med en
styrkelse af de små lokalsamfund, som giver mulighed for en bæredygtig turisme med
fokus på beskyttelse af og adgang til natur og kultur- og historie- oplevelser. Gribskov
Landligger Forbund dækker ca. 100 grundejerforeninger med ca. 8000
sommerhusejere i Gribskov kommune. Christian er uddannet indenfor miljøledelse og
har beskæftiget sig med miljøledelse i snart 30 år og er en konstruktiv ”team”- person.
Christian er bestyrelsesmedlem i GLF og formand for én af de store
sommerhusgrundejer-foreninger i Gribskov. Sammen med nabogrundejerforeningen
har Christian været primus motor for etableringen af Foreningen Pandehave Eng i
konstruktivt samarbejde med konsulenter fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland,
Landboforeningen Agrovi A/S og fredningsmyndigheden ved Gribskov Kommune.
Projektet er gennemført som et naturgenopretningsprojekt på det 225.000m2 fredede
område langs Pandehave Å http://www.drmstrandpark.dk/pandehave-eng/

Kandidaten er særligt
knyttet til (vælg minimum
1):

Gribskov

Indstillet kandidats mail: csla@hofor.dk

Indstillet kandidats
telefonnummer: 27955040

Jeg har læst og accepterer Godkend persondatahåndtering
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nationalparkens
persondatapolitik:

 


