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Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 6
Dette Nyhedsbrev har 4 punkter:
1. Indkaldelse til Repræsentantskabsmødet 18. september 2016.
2. Referat fra FU‐mødet 15. august 2016
3. Nordkystens Fremtid ‐ Åbent brev til Gribskov Kommune 24.august 2016
4. Hjemmeside og Facebook og medlemsoplysninger
1. Indkaldelse til Repræsentantskabsmødet 18. september 2016
Gribskov Grundejerforbunds 61 medlemmer har hjulpet os med at få opdateret navne og adresser
på kontaktpersoner og mail adresser, således at alle har modtaget den formelle Indkaldelse til
vores Repræsentantskabsmøde med mail inden udgangen af august måned. Med indkaldelsen
fulgte dagsorden i henhold til vedtægterne og forretningsudvalgets Årsberetning for 2015, samt det
reviderede Driftsregnskab og Balance for 2015 og Budget for 2016‐2018. Indkaldelsen med bilag er
vedhæftet dette Nyhedsbrev.

2. Referat fra FU‐mødet 15. august 2016
Referatet er vedhæftet og giver et godt indtryk af det væsentlige arbejde, der bliver
lavet af vore medlemmer af forretningsudvalget i alle kontaktudvalg med Gribskov
Kommune for at sikre vore medlemmer interesser bedst muligt.
3. Nordkystens Fremtid ‐ Åbent brev til Gribskov Kommune 24.august 2016
Det er af aller største betydning for alle grundejere at Nordkystens fremtid bliver
sikret bedst muligt ‐ da det direkte påvirker væksten i vores område og dette mener
vi kun kan sikres ved at grundejerne inddrages i beslutningerne omkring f.eks.
sandfodring og kystsikring. Vi hilser alle initiativer om forbedret infrastruktur i vores
region, men man må ikke glemme Nordkystens betydning for hele regionen! Vores
åbne brev til Gribskov Kommune er vedhæftet.
4. Hjemmeside og Facebook og medlemsoplysninger
Vi er i fuld gang med at ændre design og indhold af vores hjemmeside, men vi er
desværre løbet ind i forsinkelser p.g.a. sommerferien, men håber, at den snart er
oppe at køre igen. Fremover modtager vi meget gerne en kopi af det formelle referat
fra Jeres generalforsamling, som bliver linket til under medlemforeningens navn, hvis
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dette ønskes af medlemsforeningen. Vi er åbne for forslag og kommentarer til hvad
forbundets hjemme side skal indeholde.
Vi har lanceret vores Facebook profil gggfost@gmail.com, som er blevet vel
modtaget. Det er nemt at etablere en Facebook profil for en grundejerforening for at
følge med i hvad der sker i Gribskov Kommune og i vores forbund.
Det er et stort arbejde at holde medlemsfortegnelsen àjour med de nye
kontaktinformationer, som jo kommer i forbindelse med vores medlemmers årlige
generalforsamlinger og Jeres hjælp i den forbindelse er jo en nødvendighed.
Mange hilsener og ønsker om et fantastisk Efterår i vores dejlige
sommerhusområder!
Kjell

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,
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.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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