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Efter sidste års repræsentantskabsmøde konstituerede Forretningsudvalget sig således:
Formand.

Bent Nielsen.

Næstformand og sekretær

Lis Jensen.

Kasserer

Kai Nielsen.

FU medlem og Webmaster

Per Larsen.

Fu medlem

Jørn Olsen.

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i årets løb.
På sidste års repræsentantskabsmøde fik vi ændret vores vedtægter. Dette blev vedtaget med få
ændringer af det af forretningsudvalgets foreslået, bl.a. forbundets navn og fremlæggelse af
budget for 2 år, da et af punkterne var at ændre forbundets regnskabsår, så det nu følger
kalenderåret.
Ændringen af regnskabsåret medførte, at forbundet var kontingent fri de sidste 4 måneder af
2011.
Det har været et inspirerende år for forbundet, idet kommunen lægger flere og flere opgaver ud
på de enkelte grundejerforeninger, hvilket medfører, at forbundet deltager i samtlige
udvalgsmøder sammen med ”Landliggersammenslutningen” (grundejerforeninger af sommerhuse
i Gribskov Vest) og ”Grundejersammenslutningen” (grundejerforeninger med helårsstatus) for at
få indflydelse på de nye regler og tiltag kommunen iværksætter.
Selve hovedarbejdsgruppen ”Grundejerkontaktudvalget” forkortet (GKU) bliver afholdt 4 gange
om året med deltagelse af formanden for teknisk udvalg, Bo Juul Nielsen samt kommunens
embedsmænd. Derudover deltager 3 personer fra henholdsvis, Landliggersammenslutningen,
Grundejersammenslutningen samt Grundejerforbundet (de 3 paraplyorganisationer).
Derudover er der nedsat følgende arbejdsgrupper:
RODEGRUPPEN – AFFALDSGRUPPEN – VANDMILJØGRUPPEN - TEMA FOR VAND OG NATUR STRAND- OG KYSTSIKRINGSGRUPPEN - VEJ- OG BELYSNINGSGRUPPEN TRAFIKSIKKERHEDSGRUPPEN.
Hver arbejdsgruppe afholder møder 4 gange om året og er repræsenteret med 2 personer fra hver
paraplyorganisation samt en ”tovholder” fra kommunen der er specialist på området.

Vi vil bede vores medlemmer om at læse referaterne fra møderne, som bliver udlagt på
kommunens hjemmeside www.Gribskov.dk og i søgefeltet skrive ”grundejerkontaktudvalg” i et
ord. Har i yderligere spørgsmål til referaterne er I naturligvis altid velkommen til at kontakte
Bestyrelsen.
Landliggersammenslutningen, som repræsentere sommerhusejere i Gribskov vest har bedt vores
forbund, som repræsenterer sommerhusejere i Gribskov Øst, om at deltage i et møde med
kommunen vedr. hastighed og skiltning i sommerhusområder, da det er et fælles problem.
Dele af Rågeleje/Udsholt står over for en eventuelt kommende kloakering, som har medført et
borgermøde på Blistrup Skole i slutningen af 2011 samt 2 møder på rådhuset, hvor formændene
fra de implicerede grundejerforeninger var inviteret.
I juni blev der afholdt ”Forårsmøde” sammen med Landliggersammenslutningen på Sct. Helene
Centret.
Der var pænt fremmøde både ved bespisningen og til foredraget hvor emnet var ”landskabsplan”.
De to foredragsholder var Skovfoged Michael Tranekjær Skaubye fra Hede Danmark samt
Naturplejer Niels Åmand, som gjorde os klogere på naturen.
Et nyt emne, der optager mange beboere i vores forbund er havvindmøller i Pårup.
Da det desværre er et politisk emne, har forbundet ikke mandat til at udtale sig, men vi opfordre
Vores medlemmer til at deltage i diverse aktive borgermøder, for der at tilkendegive sin mening.
For øjeblikket kører en sag om hærværk, som skal for retten i slutningen af september måned.
En grundejer har fælled en del buske og træer på en grundejerforenings fællesareal, for at få et
bedre udsyn. Handlingen blev meldt til politiet og har medført en retssag.
Mange medlemmer har efterlyst udsendelsesform, som e-mail, i forbindelse med indkaldelse til
repræsentantskabsmøde, regnskab, budget, beretning og udsendelse af kontingentopkrævning.
Argumentet har været det grønne, miljøvenlige aspekt samt besparelse til portoudgifter.
Parcelhusejernes Landsforening har i lignende tilfælde meldt ud, at de fraråder dette.
Begrundelsen er, at benyttelse af brev af historiske årsager har en særlig retsstilling, idet man fra
lovgivers side går ud fra, at et brev afsendt med posten også kommer frem.
Rigtigheden af dette kan så diskuteres, alt efter hvor tilfreds man er med Post Danmarks arbejde,
men det er altså udgangspunktet.
E-mail er på nuværende tidspunkt ikke ligestillet med benyttelse af brev.
Som det fremgår af beretningen, er der emner nok at tage op, som berører os alle bl.a.
Trafiksikkerhed, sandfodring, den nye privatvejs lov, bio sortering af affald, snerydning,
Belysning på vejene m.m.
For at varetage vores medlemmers fælles interesse bl.a. inden for de her nævnte vigtige områder,
deltager vi gerne i jeres møder, hvor vi kan informere yderligere om de aktuelle emner.
På forretningsudvalgets vegne
Bent Nielsen /Formand

