GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST

Gilleleje 06.05.2012

FORÅRSMØDE DEN 7. JUNI 2012
Herved indkaldes repræsentanter for grundejerforbundets foreninger til:

FORÅRSMØDE
torsdag den 7. juni 2012 kl. 18.00 i

Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Mødet arrangeres i samarbejde med vor søsterorganisation
LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN GRIBSKOV VEST.
Hovedtemaet vil i år være
En samlet landskabsplan
Skovfoged Michael Tranekjær Skaubye fra Hede Danmark samt Naturplejer Niels Åmand i
Gribskov kommune har givet tilsagn om at fortælle, hvordan vi kan få iværksat en samlet
landskabsplan for forskellige områder på nordkysten samt hvad de enkelte grundejere og
grundejerforeninger kan bistå Naturen med i Deres eget område.
Som så mange andre sommerhusområder er det meste af nordkysten tilplantet med træer for mere
end 50 år siden. Dette har bevirket, at flere grunde er helt eller delvist gemt væk i forvokset skov.
Ligesom der opstår små koncentrerede områder, der har karakter af hække på 15-20 meters højde.
Disse tager lyset på den enkelte grund, men hæmmer som regel også udsigten for andre og derved
føre til store uenigheder og deciderede fjendskaber naboer imellem.
Hede Danmark har i et sommerhusområde i Kikhavn gennemgået en større rydning af træer, som
har vist sig efterfølgende, som en stor succes, der har givet lys og luft til området, ligesom
stridsøksen mellem naboer er blevet begravet.
Forretningsudvalget har valgt disse emner til forårsmødet, da det optager en stor del af grundejerne.
Såfremt der måtte være tid tilovers vil der ligeledes blive informeret om andre aktuelle emner.
Forretningsudvalget ser frem til en meget spændende aften og håber, at denne kan bidrage til
interessante overvejelser og nytterige drøftelser.

MIDDAG & TILMELDING.
Mødet indledes med en arbejdsmiddag, hvor restauranten vil servere en 2- retters menu. Til menuen
serveres hvidvin eller rødvin. Efterfølgende serveres kaffe med småkager.
De af vore medlemmer der ønsker at deltage i spisningen vil kuvertprisen være kr. 320,00
Tilmelding bedes tilsendt formand Bent Nielsen Kiøvs-ager 11, 3230 Græsted
Tlf.: 20275751 eller pr. e-mail: bename@post.tele.dk, eller kasserer Kai Ove Nielsen
e-mail: kainielsen@privat.dk
Betaling til forbundets bank Reg.6301 konto 1605097
Af hensyn til planlægningen, skal vi venligst anmode om en hurtig tilmelding, og denne skulle
gerne være fremsendt senest den 29. maj 2012 af hensyn til deltagelse i middagen.
Medlemmer, der ikke ønsker - eller ikke har tid - til at deltage i middagen, er velkomne til at
deltage i mødet, som er planlagt til at begynde ca. kl. 20.00. Tilmelding er dog ønskelig.
Vi håber i lighed med tidligere år på et godt fremmøde.

Med venlig hilsen
Gribskov Grundejerforbund Øst
Bent Nielsen (formand)

