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Årsberetning for 2018
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget har i 2018 afholdt 6 Forretningsudvalgsmøder og et Forårsmøde for de 2
sommerhusforbund og et Repræsentantskabsmøde. Mødereferaterne kan læses på vores
hjemmeside. www.gggf.dk sammen med vores 5 Nyhedsbreve. Vi opfordrer vore
medlemsforeninger til at holde forretningsudvalget løbende orienteret med kopier af
generalforsamlingsreferater og lokale nyhedsbreve og vi modtager meget gerne forslag til emner af
generel interesse. Vi har modtaget 2 nye medlemsforeninger. Der er i 2018 afsendt 280 mails til
myndigheder og medlemmer. Vi har i dag 254 venner på Facebook.

Samarbejdet med Gribskov Kommune

Vi følger fortsat arbejdet i kommunale råd (Det Grønne Dialog Forum, Grundvandsrådet,
koordineringsudvalget for Gribskov Vandværker, Følgegruppen for Nordkystens Fremtid etc.) og i
Gribvand A/S om møder i disse, når der foreligger officielle referater. Vi arbejder for størst mulige
offentlighed i dette arbejde. Aflysningen af møderækken i grundejerkontaktudvalget betragter vi og
de andre 2 grundejerforbund, som et betydeligt set-back – måske mest for kommunen?
Vi prøver at konkretisere Gribskov Kommunes beslutning om borger-inddragelse ved at anbefale at
Gribskov Kommune gør referaterne af udvalgsmøderne mere tilgængelige og gerne sammenfattet i
regelmæssige Nyhedsbreve.
Det er måske forventeligt at administrationen betragter møder med os grundejerforbund, som
tidsrøvere, og vi vil sammen arbejde på at møder med kommunen finder sted med veldefinerede
fokusområder. Det er vigtigt at kommunens ønsker om øget turisme balanceres med investeringer i
den nødvendige infrastruktur og med respekt for bevarelsen af sommerhusområdernes specielle
karaktær og gældende tinglyste deklarationer og Lokalplaner. Kæmpeudlejningssommerhuse med
20-30 sengepladser eller mere, belaster lokalområderne i hele landet og også i vores kommune.
Vi har aktivt støttet Gribskov Kommune og Tegners Museum for at forhindre Regionens planer om
en grusgrav ved Rusland og Tegner Museum.

Samarbejde med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.
Samarbejdet med Landliggerne sker som sædvanligt ved det fælles Forårsmøde som i 2018 havde
fokus på Dataregistreringsloven og vi deltager med forretningsudvalgs medlemmer i hinandens
Repræsentantskabsmøder. I 2019 har vi indledt forhandlinger om en sammenslutning af de to
sommerhusejer forbund. Disse forhandlinger har været særdeles positive og resulterer nu i de to
forretningsudvalgs anbefaling om at lave en sammenslutning pr. 1/1-2020 (se punkt 10 i årets
dagsorden). Sammenlægningen vil have cirka 100 grundejerforeninger som medlemmer og derved
repræsentere cirka 8000 sommerhusejere uanset helårsstatus.

Lokale aktiviteter.

Udover de emner som vore medlemmer ønsker behandlet på Forårsmødet og
Repræsentantskabsmødet har vi sammen igen i år støttet den frivillige arbejdsgruppe Hvid Strand.
I det storstilede projekt Nordkystens Fremtid håndteres betalingsmodellen forskelligt i de 3
kommuner og i Gribskov Kommune har man valgt at anbefale at grundejere i første række (dog
ikke Stat og Kommune) skal betale både den store initialinvestering og de løbende 5 årige
vedligeholdsomkostninger. Vi orienterer løbende om projektet.
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