GRIBSKOV GRUNDEJERFORBUND ØST

Græsted den 5. maj 2014

FORÅRSMØDE DEN 11. JUNI 2015
Herved indkaldes repræsentanter for grundejerforbundets foreninger til:

FORÅRSMØDE
torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.00 i

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

Emnet i år er privatvejsloven
Folketinget har vedtaget en lang række indgribende ændringer i privatvejsloven, der træder i kraft
den 1. juli 2015. I fremtiden skal de private fællesveje i sommerhusområderne således administreres
på samme måde som fællesvejene i byerne.
Som nævnt er der sket mange og indgribende ændringer - og hvad betyder det for de enkelte
grundejere og for grundejerforeningerne?
Forretningsudvalget har derfor valgt at sætte fokus på privatvejsloven, og kan med stor glæde
oplyse, at Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen og Specialkonsulent Tom Løvstrand Mortensen,
begge fra Vejdirektoratets juridiske afdeling, vil deltage i forårsmødet, hvor de vil gennemgå de
mange ændringer – med speciel fokus på sommerhusområderne - og bagefter svare på spørgsmål fra
salen.
Forretningsudvalget ser frem til en både spændende og udbytterig aften, og opfordrer alle til at
udnytte denne enestående chance til at få indblik i vejlovgivningens mysterier og til at få belyst de
mange konkrete problemer, som bestyrelserne arbejder med.
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 ydeR tilskud til arrangementet og kan tilbyde kuvertprisen, for de medlemmer
der ønsker at deltage i spisningen til et beløb på kr. 350,00 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 28. maj 2015. I særlige tilfælde vil tilmelding kunne ske ved
telefonisk henvendelse til formanden på tlf. 2027 5751 senest den 4. 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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