GRIBSKOV GRUNDEJERFORENING ØST
Forretningsudvalgets årsberetning 2012-2013 v/formanden
Forretningsudvalget består af: Bent Nielsen (formand), Lis Jensen (sekretær, næstformand), Kai Ove
Nielsen (kasserer), Per Skurup Larsen og Jørn Olsen.
I perioden har bestyrelsen afholdt 4 FU-møder. Referaterne kan læses på vores hjemmeside www.gggf.dk
Derudover har bestyrelsen været aktiv i 4 Grundejerkontaktudvalgsmøder med kommunen hvor vores
søsterorganisationer Grundejersammenslutningen og Landliggersammenslutningen også er aktive
deltagere.
Bestyrelsen er også repræsenteret i diverse arbejdsgrupper under grundejerkontaktudvalget så som:
Vej- og belysningsgruppen, Rodegruppen, Vand- og miljøgruppen samt affaldsgruppen, som løbende
afholder 4 møder i hver gruppe hen over året. Referaterne kan læses på kommunens hjemmeside
www.gribskov.dk
Vi har sammen med vores søsterorganisation Landliggersammenslutningen afholdt løbende møder hvor vi
drøfter og udveksler hinandens erfaringer bl.a. med den nye vejlov herunder landregler/byregler,
problematikken omkring vejbelysning på private fællesveje, vejsyn, kloakering samt kystsikring.
I Foråret afholdte Grundejerforbundet sammen med landliggersammenslutningen et Forårsmøde på
Helen Kilden i Tisvilde, hvor formanden for teknisk udvalg Bo Jul Nielsen, var inviteret til at deltage i mødet
med henblik på overordnet at redegøre for kommunens holdning til spørgsmålet om eventuelt at overtage
vedligeholdelse af private fællesveje.
På mødet deltog også chef for Kystdirektoratet, Per Sørensen , der havde et indlæg om Kystbeskyttelse på
Nordkysten.
Efter Per Sørensen´s indlæg hvor det oplystes at ca. 60.000 kubikmeter sand fra Gribskovs kyster forsvinder
hvert år, har jeg haft et læserbrev i Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis hvor jeg foreslår byrådet, at
bruge en del af Kommunens overskud til at genoprette vores strande.
Kloakeringen i Rågeleje/Udsholt området er gået i stå, efter kommunen havde budgetteret med at
indkræve det højest tilladte beløb i vandafledningsafgift, men dette stemte flertallet i byrådet imod,
således har det medført, at der ikke er penge til at kloakerer for nu, men at det er udskudt til år 2017-2020.
For at styrke samarbejde mellem kommunen og paraplyorganisationerne har kommunaldirektør Hugo
Pedersen udarbejdet et udkast til ny kommissorium, hvilket igen påpeger betydningen af samarbejde
mellem kommunen og Grundejerforbundet.
Da vores vision er at stå stærkere og fortsat forbedre samarbejdet og forhandlingerne med kommunen, er
det derfor yderst vigtigt at så mange grundejerforeninger som muligt står bag os.
Vi ser meget gerne nye grundejerforeninger melder sig ind i vores forbund, hvilket I kan bidrage med ved at
reklamere for os.

Desværre ønsker Niels Åman Johansson suppleant i vores forretningsudvalg ikke at genopstille, grundet
private årsager, vi vil derfor opfordre nye medlemmer til at lade sig opstille ved Repræsentantskabsmødet.
Det nye forretningsår vil byde på nye udfordringer for os med hensyn til den nye vejlov omhandlende
vedligeholdelse af private fællesveje, adgangsveje, stamveje, byregler/landregler, vejsyn m.m.
Det skal også nævnes, at der er forbrugervalg til Gribvands bestyrelse fra den 16- til den 27.september.
Af de 3 personer, der har ladet sig opstille til bestyrelsen, vil vi anbefale, at stemme på Erik Larsson, som
jeg sidder i Gribvand´s kundeforum med og er en meget engageret, kompetent og vidende kandidat.
Se vedl. Omtale af Erik Larsson.
Der kan læses mere om Gribvands aktiviteter, organisation og kommende opgaver og udfordringer på
www.gribvand.dk, hvor der også findes oplysninger om valgprocessen.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
Bent Nielsen, formand

