GRÆSTED-GILLELEJE GRUNDEJERFORBUND
Referat af repræsentantskabsmøde den 23. september 2007.

I formandens fravær på grund af sygdom bød kasserer Hans Skogstad velkommen til medlemmerne og til følgende
repræsentanter fra Gribskov kommune: Borgmester Jannich Petersen, udvalgsformand for teknik og miljø Jan
Ferdinandsen og teknikchef Mogens Norup.
Endvidere bød Hans Skogstad Thorkil Lund fra vor samarbejdspartner i Gribskov kommune
”Landliggersammenslutningen Gribskov Vest” velkommen.
1.

Valg af dirigent. På forretningsudvalgets vegne foreslog HS, at Per Hagelund valgtes til dirigent.
Forslaget blev vedtaget.

2.

Møderegistrering. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Herefter foretog
Vibeke Skovbogaard-Olsen møderegistrering og konstaterede, at der var mødt repræsentanter fra 25
foreninger.

3.

Forretningsudvalgets beretning. HS henviste til den udsendte beretning og omtalte sammenlægningen af
Græsted-Gilleleje kommune og Helsinge kommune til Gribskov kommune. Dette har afstedkommet et fint
samarbejde med organisationen ”Landliggersammenslutningen Gribskov Vest”. Han takkede også for det gode
samarbejde i det gamle Græsted-Gilleleje kommune.
Borgmesteren kommenterede dette med at fremhæve det højtprioriterede samarbejde med kommunens
grundejerforeninger gennem de forskellige organisationer og takkede for invitationen til
repræsentantskabsmødet.
Der var nu forskellige indlæg til beretningen. Mogens Christensen fra grf. Agerholm takkede for samarbejdet
med rodegruppen og Jesper Bo Madsen, som han anbefalede at henvende sig til med problemer.
Jørn Olsen, grf. Sandagergård, ville gerne kende navnene på medlemmerne i grupperne og desuden en liste
med grundejerforeningerne. HS vil skaffe navnene på de nedsatte grupper og sætte dem på hjemmesiden. En
liste over formænd og kasserere vil vi overveje.
Erik Abildstrøm, Orebjerg Vænge, foreslog nedsættelse af en kloakudvalgsgruppe.
Repr. for grf. Hesselbjerg spurgte til helårsbeboere i Gribskov kommune. HS svarede at der findes en
”Grundejersammenslutning” der omfatter helårsbeboere i byområderne i kommunen.
Jørn Olsen, grf. Sandagergård, spurgte, hvordan man får grundejere til at vedligeholde deres grønne områder
og rabatter. Desuden ville han gerne vide, hvor man finder ud af hvilke veje der er regionsveje. HS svarede, at
det er grundejerforeningernes opgave at få grundejerne til at vedligeholde deres rabatter og bevoksningen mod
vej. Hvis de ikke gør det, kan man henvende sig til kommunen, der derefter beser området og skriver ud til de
pågældende i hele området. Det plejer at hjælpe.
Beretningen blev herefter godkendt.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren forelagde det reviderede regnskab.
Han efterlyste medlemmer, der ville hjælpe til med at a jour føre hjemmesiden.
Repr. fra Sandagergård spurgte efter hvilke retningslinier, der blev udbetalt kørselsgodtgørelse.
Hans svarede, at vi følger statens takster, kr. 3,35 pr. km.

5. Godkendelse af budget. Kassereren forelagde budgettet for 2008. Han gjorde opmærksom på, at
forbundet budgetterer med et kontingent på kr.10,- pr. medlem af foreningerne, hvilket er det samme som for 2
år siden. Vi har fået større arbejdsopgaver i forbindelse med nye samarbejdspartnere og vil desuden arbejde på
at få flere grundejerforeninger med i forbundet. Ervin Cortsen, grf. Fuglevangen, spurgte til beløbet for
Gaver på kr. 9.000,-. Hans oplyste, at der er anskaffet sweatshirts til grundejerforbundets medlemmer.
Birte Halger, grf. Gilbjerghave, bemærkede, at der var en stor formue i forbundet, men at hun i øvrigt ikke
havde noget imod forhøjelsen af kontingentet . Til dette forklarede Hans, at man måtte have midler til evt.
advokatbistand i tilfælde af retssager. Otto Nielsen, grf. Hesselbjerg af 9.9.69, spurgte om evt. tilskud fra
kommunen. Det blev oplyst, at dette er afvist. Revisor Knud Jacobsen bemærkede, at forslaget om forhøjelse
af kontingentet kunne have stået under et særligt punkt på dagsordenen, men budgettet er naturligvis også et
forslag.
Budgettet blev herefter godkendt.

6

Behandling af indkomne forslag. Gilbjergskovens grundejerforening har indsendt et forslag til
ændring af fordelingen mellem fast afgift og variabelt forbrug i Gilleleje Vandværk, der er blevet forkastet
Hans kunne kun bemærke, at det er et privat foretagende og foreslog, at man rettede henvendelse til
vandværksbestyrelsen om at overveje fordelingen.

7. Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalget. Hans Skogstad, Grundejerforeningen Hesselbjerg
af 9.9.69 og Vibeke Skovbogaard-Olsen, Smidstrup Strand Grundejerlav blev genvalgt.
Nyvalgt blev Niels Johansson, Grundejerforeningen Bakkebjerg.
8.

Valg af 2 suppleanter for et år. Kurt Christensen blev genvalgt. Nyvalgt blev Ervin Cortsen,
grundejerforeningen Fuglevangen.

9.

Valg af revisor for et år. Knud E. Jacobsen blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant for et år. Svend Erik Petersen, grf. Smidstrup Hegn blev valgt.
11. Eventuelt. Jan Ferdinandsen fik nu ordet og skitserede kommunens opbygning. Arealmæssigt er den større
end Hillerød og Helsingør tilsammen med 41.000 indbyggere, heraf 17.000 sommerhusbeboere. Han omtalte de
forskellige udvalg: Planudvalget der arbejder med strategiplaner, Trafikudvalget, der tager sig af sikkerhedsforhold,
og Teknisk Udvalg, der har områderne vej og park, kyst og jord, rent vand og kloakering. Hertil kommer så
kontaktudvalget, der omfatter paraplyorganisationerne Grundejerforbundet, Grundejersammenslutningen og
Landliggersammenslutningen. Her er så nedsat forskellige grupper, som f.eks. rodegruppen. En ny gruppe, der skal
arbejde med vandproblemer er lige nedsat. I den forbindelse er der vedtaget en ny plan for rensningsanlæggene i
kommunen. Der står 90 mio i kloakkassen og vandafgiften er netop hævet i Helsingeområdet. På den måde skaffes
der 35 mio om året til nye anlæg. I løbet af de næste 10 år skulle der derfor være styr på problemerne. På
lavtliggende områder er det grundejerne selv, der må sørge for dræn.
Teknik og miljø vil gå efter de ulovlige tilslutninger.
Der var nu åbnet for mange tilkendegivelser vedrørende det meget regnvand, der har givet enorme problemer i
den forløbne tid. Mange havde kritik af vedligeholdelsen af de forskellige vandløb i kommunen og mente at
vedligeholdelsen var for ringe.
Jan Ferdinandsen mindedes den første gang der var problemer ved Pandehaveå og nævnte rensningsanlæggene
med overløbsanlæg. Det bliver et enormt arbejde at få løst problemerne og det kommer til at koste penge.
Henvendelser vedr. problemerne må stiles til vandudvalget.
Drænrør på arealerne skal lokaliseres, så lodsejerne kan rense dem.
Der blev omtalt tilfælde, hvor gårdejere pløjer op i gravhøjene, hvem skal tage sig af en sådan sag.
Svaret var at kommunen må behandle sagen. – Spørgsmål om sikkerheden ved kanalen i Gilleleje blev
modtaget positivt, man vil se på det. – Kan man evt. spærre Stenhøjsåsen for gennemkørsel, nej det er nok
ikke muligt. – Forslag om at gøre noget ved rabatten på sydsiden af Strandvejen blev modtaget positivt. –
Hvad gør man ved de lange ekspeditionstider?
Borgmesteren udtalte, at man havde haft en meget vanskelig samkørsel under kommunesammenlægningen, der var og er personaleproblemer og mange IT- og andre tekniske problemer. Han ville personligt
tage sig af et forelagt akut problem. Borgmesteren takkede for et godt møde.
Hans Skogstad takkede for god ro og orden og for dirigentens ledelse af mødet. Deltagerne kunne nu hente en
sweatshirt og begive sig til frokosten i de tilstødende lokaler.
Referatet godkendt
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