Gribskov Grundejerforbund Øst
E-mail til Bestyrelsen: gggfost@gmail.com
Hjemmeside: www.gggf.dk

Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 2

Dette Nyhedsbrev har følgende punkter:
1. Retningslinjer for juridisk bistand til medlemsforeninger
2. Kystsikringsgruppen - Åbent brev til Gribskov Kommune
3. Forsvarets Rapport om Cyber-trusler mod vores forsynings virksomheder
1. Retningslinjer for juridisk bistand til medlemsforeninger
På repræsentantskabsmødet blev spørgsmålet rejst om vilkårene og omfanget af
forbundets økonomiske hjælp til juridisk bistand til medlemmer. Forretningsudvalget
har følgende holdning:
A. En anmodning om støtte skal have principiel interesse og rettes til Formanden for
Forretningsudvalget (FU). FU's beslutning om støtte kan ikke overklages og kan ikke
kræves offentliggjort, så længe den pågældende sag kører uanset om Gribskov
Grundejerforbund refunderer i henhold til efterfølgende punkter eller ej.
B. Betaling for juridisk assistance for de første kr 5.000,- og for efterfølgende afholdte
juridiske udgifter betaler medlemsforeningen selv.
C. Støtteanmodningen til Gribskov Grundejerforbund skal være bilagt en juridisk
kommentar/vurdering af den pågældende advokat/advokatfirma og ved FU's
godkendelse af anmodningen refunderer Gribskov Grundejerforbund 50% af de
næste kr. 50.000,- til den af medlemsforeningen udvalgte advokat eller advokatfirma.
Den maksimale refusion Gribskov Grundejerforbund kan bidrage med er således kr
25.000,- i alt pr. retsag. Udgifter afholdt før GGGF's godkendelse refunderes ikke,
uanset om de er betalt eller ej.
Det er således medlemsforeningen som selv skal styre sagen og vælge sin egen
advokat eller advokatfirma og betale for den indledende juridiske vurdering. GGGF's
støtte vil blive administreret efter ovennævnte punkter, men såfremt der er ønsker
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om en formelt godkendelse på næste repræsentantskabsmøde vil vi selvfølgelig
imødekomme en sådan anmodning, som bedes stilet med mail til GGGF's formand
Bent Nielsen.
2. Kystsikringsgruppen - Åbent brev til Gribskov Kommune
Den 1. november har Kystbeskyttelse Gribskov fremsendt et åbent brev til Byrådet i
Gribskov Kommune om "Nordkystens Fremtid, som bl.a. har været dækket af
aviserne. Selve brevet og artiklerne er vedhæftede her i pdf-format til vores
medlemmers orientering
3. Forsvarets Rapport om Cyber-trusler mod vores forsynings virksomheder.
Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2015 har været
omtalt i TV-avisen og den er blevet fulgt op af Danske Vandværkers vedhæftede
nyhedsbrev uge 45 og jeg er sikker på at emnet et cyberangreb en gang i fremtiden
på forsyninger som el, vand og varme er en sandsynlig trussel imod sikkerheden i
Danmark vil blive fulgt op og drøftet bestyrelserne for alle forsyningsselskaber, som
vi er knyttet til.
Mange hilsener og ønsker om en dejlig 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 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 på fra vore hjemmeside www.gggf.dk
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