Gribskov Grundejerforbund Øst
Cvr nr 35760369

E-mail til Bestyrelsen & Facebook : gggfost@gmail.com

Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 17
Dette Nyhedsbrev har 2 punkter:
1. Referat fra Repræsentantskabsmødet 24/9-17 på Esrum Kloster
2. GribVand Spildevand valg af Forbrugerrepræsentant
1. Referat fra Repræsentantskabsmødet 24/9-17 på Esrum Kloster
1. Valg af dirigent

Jannich Petersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at Indkaldelsen med Beretning,
Årsregnskab for 2016 og revideret budget for 2017 og budget for 2018 var udsendt rettidigt i
henhold til vedtægterne.
2. Møderegistrering

Der var 18 medlemsforeninger tilstede, som repræsenterede 27 stemmer.
Dirigenten konstaterede at den udsendte dagsorden var i henhold til vedtægterne og at
Repræsentantskabet var lovligt og beslutningsdygtigt.
3. Forretningsudvalgets beretning for 2016

Formanden henviste til den udsendte beretning og supplerende med vedhæftede mundtlige
beretning med 4 hovedpunkter:
A. Nordkystens Fremtid
B. Trafiksikkerheden på vejene i Sommerhusområderne
C. Naturparken Kongernes Nordsjælland og Hovedstadsregionens Råstofplan
D. Lokaltog A/S's jernbaneovergange langs Nordkysten
blev enstemmigt godkendt og taget til efterretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bent Guldborg, som orienterede at regnskabet svarede til
budgettet. Kontingentrestancer fra 2015 gav større indtægter, men renter og udbytte aktier var
mindre end budgetteret. På udgiftssiden var der flere besparelser, som førte til at årets resultat blev
kr. 13t mod budgetteret kr. 10t.
5. Godkendelse af budgetter.

Kasserer Bent Guldborg gennemgik det reviderede budget for 2017, som udviser et lavere
aktieudbytte på kr 11t (kr 25t) og øgede udgifter til årets repræsentantskabsmøde og det forventede
resultat for 2017 er således kr 0 (15,5t). Budgettet for 2018 er baseret på kontingentindtægter fra de
nye medlemmer og laver gebyrer og forsikringsudgifter og forventes således at ende med et
overskud på kr. 6t. Budgetterne blev enstemmigt godkendt. Et medlem henstillede til
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forretningsudvalget at udgifterne til fortæring i forbindelse med Repræsentantskabsmødet for de
betalende medlemmer skulle nedsættes, så flere kunne deltage i den efterfølgende sociale frokost,
hvilket blev noteret af forretningsudvalget.
6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget iflg. §8

a) Valg af formand (lige år)
Carl H. Nielsen meddelte under den mundtlige beretning, at han pga. personlige forhold var
nødsaget til at stoppe, som Formand, og at Lis Jensen, som næstformand, overtog Formandskabet, i
henhold til vedtægternes bestemmelser, for den resterende valgperiode indtil
Repræsentantskabsmødet i 2018. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.
b) Valg af kasserer (ulige år)
Bent Guldborg var villig til genvalg og blev valgt enstemmigt.
c) Valg af medlem til forretningsudvalget iflg. §8 (lige år).
d) Valg af to medlemmer til forretningsudvalget iflg. §8 (ulige år).
Kjell Nilsson var villig til genvalg og Steen Gyldendal-Melberg stillede op for det andet medlem.
Begge blev enstemmigt valgt for 2år i henhold til vedtægterne.
8. Valg af suppleanter til forretningsudvalget iflg. §8.

Jørgen Brøndum var villig til genvalg og Inge-Lise Knuthsen stillede op som kandidat for den
anden suppleant post. Begge blev enstemmigt valgt for 1 år i henhold til vedtægterne.
9. Valg af 1 revisor, for 1 år - Valg af 1 revisorsuppleant, for 1 år

Per Christensen og Kurt Brix Petersen var villige til genvalg som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant. Begge blev enstemmigt valgt for 1 år i henhold til vedtægterne.
10. Eventuelt

Der var ingen kommentarer under eventuelt og Formand Lis Jensen takkede den afgående formand
Carl Nielsen og afgående suppleant Jørn Olsen for mange gode års arbejde for Gribskov
Grundejerforbund Øst og de fremmødte medlemmer for støtten til forbundets fortsatte arbejde.

2. GribVand Spildevand valg af Forbrugerrepræsentant
Forbrugervalget er nu overstået. De forbrugerrepræsentanter der blev valgt til bestyrelsen er:
Kjell A. Nilsson (83) Niels Andersen (57)
Parmo Nielsen - 1. suppleant (56) Bjarne Frølund Møller - 2. suppleant (42)
Tak til alle der har stemt på mig.
Mange hilsener og ønsker om en rigtig dejlig efterår i vores dejlige sommerhusområder
Kjell
Sekretær
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PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle
vurderinger/fortolkninger står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte eventuelle links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i
Internet Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider gerne dukke op.
PS 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@gmail.com, så bliver email
adressen fjernet for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som
blind kopi (b.c.c.), dvs. man kan kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores
adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges. Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende
Nyhedsbrevet til sine egne grundejere/medlemmer.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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