GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST

Til foreninger i Gribskov Grundejerforbund Øst
Gilleleje den 3. maj 2013

FORÅRSMØDE DEN 3. JUNI 2013
Herved indkaldes repræsentanter for Gribskov Grundejerforbund Øst til:

FORÅRSMØDE
mandag den 3. juni 2013 kl. 18.00 i

Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Mødet arrangeres i samarbejde med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.

Emnerne i år er vedligeholdelse af vores veje og status for kystsikring
Vedligeholdelse af veje
Gribskov Kommune traf i 2008 beslutning om at tilbageføre alle vejene i sommerhusområdet i den
tidligere Helsinge Kommune fra byreglerne til landreglerne. Beslutningen blev dog ikke ført ud i
livet, hvilket medførte et ikke særligt hensigtsmæssigt administrationsgrundlag.
Kommunen har i januar 2013 endeligt gennemført beslutningen og Landliggersammenslutningen
har nu bedt kommunen om at udfærdige en egentlig manual for, hvorledes der kan sikres en
tilfredsstillende vedligeholdelse af vejene i sommerhusområdet i den tidligere Helsinge Kommune.
Der er samtidig anmodet om en manual for spørgsmålet om vedligeholdelse af vejene i den tidligere
Græsted-Gilleleje Kommune.
På mødet vil reglerne for hvorledes der anmodes om vejsyn blive gennemgået ligesom der vil blive
redegjort for reglerne om vej-vedligeholdelsesbidrag.
Formanden for Teknisk Udvalg, Bo Juul Nielsen, er inviteret til at deltage i mødet med henblik på
overordnet at redegøre for kommunens holdning til spørgsmålet om eventuelt at overtage
vedligeholdelsen af veje.
Status for kystsikring
På mødet vil kystteknisk chef i Kystdirektoratet, Per Sørensen, endvidere holde et indlæg:
Kystbeskyttelse på Nordkysten – fakta og myter.
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Per Sørensen vil komme ind på bl.a. følgende emner:
•
•
•
•

Udviklingen på Gribskov kommunes kyster,
Forskellige kystbeskyttelsesmetoder – hvordan virker det på Nordkysten,
Kystdirektoratets strategi for kystbeskyttelse og
Hvordan finansieres kystbeskyttelse

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Per Sørensen.
Bo Juul Nielsen vil også deltage i denne del af mødet og vil kort redegøre for status på kommunens
indsats vedrørende kystbeskyttelse.
Forretningsudvalget har valgt disse emner til forårsmødet, da de 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.
Da Grundejerforbundet yder tilskud til arrangementet kan kuvertprisen sættes til kr. 330,00, for de
medlemmer der ønsker at deltage i middagen.
Tilmelding bedes tilsendt:
Bent Nielsen (formand) Kiøvs-ager 11, 3230 Græsted tlf.: 20275751, mail: bename@post.tele.dk
Betaling til forbundets bank: Reg.nr. 6301 konto 1605097
Af hensyn til planlægningen, skal vi venligst anmode om en hurtig tilmelding.
Tilmelding og betaling senest den 22. maj 2013, af hensyn til deltagelse i middagen.
Ved særlige tilfælde vil tilmelding kunne ske ved telefonisk henvendelse til formanden på
tlf. 20275751 senest den 31. maj.
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.

På gensyn
med venlig hilsen
Gribskov Grundejerforbund Øst
Bent Nielsen
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