PRINCIPPER FOR SAMARBEJDET MELLEM
LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN GRIBSKOV VEST
OG
GRUNDEJERFORBUNDET I GRIBSKOV KOMMUNE ØST

Parter for samarbejdet er Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, forkortet LLS og
Grundejerforbundet i Gribskov Kommune Øst (tidligere Græsted-Gilleleje Kommune), forkortet
GGGK.
LLS varetager alene interesser for landliggere/sommerhusejere. GGGK varetager fortrinsvis
interesser for landliggere, men repræsenterer også enkelte helårsbeboere. I den nuværende
Græsted-Gilleleje Kommune eksisterer yderligere en sammenslutning, der primært varetager
interesser for helårsbeboere, men har et mindre antal landliggere som medlemmer.

Formål
Samarbejdets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov Kommune,
herunder at støtte foreninger i sager af principiel betydning, når disse er i overensstemmelse med de
overordnede principper, der er enighed om mellem samarbejdets parter.

Sager af fælles interesse er eksempelvis:
* forholdet mellem kommunens udgifter og indtægter, genereret af landliggerne (vejanlæg, og
anden service rettet direkte mod landliggerne kontra indtægter fra sommerhusbeskatningen og
detailhandelen),
* region- og kommuneplaner
* trafikforhold, især offentlige transportforbindelser herunder telebus,
cykelstier og gangstier,
* naturpleje,
* faciliteter som bænke, trapper til strand, badebroer,
* renovation og genbrugspladser, herunder ikke mindst landliggernes betaling herfor,
* snerydning.

Sager af principiel betydning for foreningerne er eksempelvis

* udstykningssager, der strider mod f. eks. fredninger eller vedtagne
bebyggelsesprocenter,
* ulovlig helårsbeboelse,
* fritidsområdernes udformning og benyttelse

Formandskabsmøder
Samarbejdet udmøntes i møder mellem organisationerne. I møderne deltager 2-3 medlemmer,
udpeget af hver af de deltagende organisationer.
Der afholdes 2-4 årlige møder afhængigt af den aktuelle situation, skiftevis indkaldt af
organisationerne.
En møderække forsøges skitseret ved første møde i hvert kalenderår.
Møder kan efter aftale arrangeres hyppigere, hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet.
Møderne skal afklare og udforme en fælles indstilling mellem organisationerne forud for de møder,
der forventes afholdt i kommuneregi, med sammenlægningsudvalget eller kommunalbestyrelsen i
Gribskov Kommune.
I møder med kommunen repræsenteres landliggerne af deltagerne i formandskabsmøderne.

Anden kommunikation
Parterne inviterer til med et enkelt eller to medlemmer at overvære den anden parts
delegeretmøder/generalforsamlinger.
Parterne orienterer ligeledes via e-mail til formand hinanden om alle sager, der har fælles interesse
eller principiel betydning for landliggere i Gribskov Kommune.

Økonomi
Parterne afholder mødeudgifter til fortæring hver anden gang. Eventuelle kørselsudgifter og andre
udgifter afholdes af den enkelte organisation.

