GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST

Gilleleje den 5. maj 2014

FORÅRSMØDE DEN 11. JUNI 2014
Herved indkaldes repræsentanter for grundejerforbundets foreninger til:

FORÅRSMØDE
onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.00 i

Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Mødet arrangeres i samarbejde med LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN GRIBSKOV VEST.

Emnet i år er kystbeskyttelse i lyset af de omfattende ødelæggelser i vinter af strand,
skrænter, anlæg mv.
Allan, Bodil – og senere Carl – tog en god luns af vores kyst. Endvidere blev en del af
strandfodssikringen ødelagt, hvortil kom en udbredt ødelæggelse af adgangsforholdene til stranden.
Gribskov Kommune har reageret hurtigt og igangsat et forløb, der forhåbentlig medfører en
udbedring af de værste direkte skader allerede inden sæsonen for alvor går i gang.
En egentlig genoprettelse samt langsigtede forbedringer, der skal gøre nordkysten mere robust, er
under overvejelse – til dels med de andre kommuner ved Nordkysten.
Projektet med sandfodring eventuelt kombineret med faste anlæg er blevet uhyggeligt aktuel – og
derved også, hvem der skal bære udgifterne.
Om dette og meget andet på mødet, hvor formanden for Teknisk Udvalg, Bo Jul Nielsen, og
centerchef Jarl Ahlers Mortensen vil deltage med henblik på en orientering om kommunens planer
for en genoprettelse/forbedring af kysten og dens anlæg.
Der vil endvidere blive givet en teknisk saglig orientering om, hvad der var årsagen til de store
ødelæggelser.
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.
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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.
Grundejerforbundet vil yde tilskud til arrangementet og kan tilbyde kuvertprisen, for de medlemmer
der ønsker at deltage i spisningen til et beløb af kr. 330,00 pr. kuvert.
Tilmelding bedes tilsendt formand Bent Nielsen Kiøvs-ager 11, 3230 Græsted
Tlf.: 2027 5751 eller pr. e-mail: bename@post.tele.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 30. maj 2014 af hensyn til deltagelse i middagen.
I særlige tilfælde vil tilmelding kunne ske ved telefonisk henvendelse til formanden på
tlf. 2027 5751 senest den 5. juni 2014
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)
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