Referat af forårsmødet den 4. juni 2018 i Sankt Helene Centret,
Tisvildeleje

Formanden for Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, Flemming Denker, bød velkommen til
dette fællesmøde med Gribskov Grundejerforbund Øst og udtrykte glæde over det store fremmøde.
En særlig velkomst blev rettet til vores indlægsholder Jørn Bitsch, som skulle berette om den nye
persondataforordnings indflydelse på arbejdet i grundejerforeningerne.
En særlig velkomst blev også rettet til Franz Frøhling fra Hvid Strand, som ganske kort orienterede
om Hvid Strands arbejde. Flemming Denker fra Landliggersammenslutningen benyttede lejligheden
til at takke for det store og fortrinlige arbejde, Hvid Strand Gruppen udførte hvert år med at holde
strandene i Gribskov Kommune rene. Der blev endvidere givet en beskeden donation på 3.000 kr.
til brug for dækning af udgifter for de frivillige deltageres arbejde med rensning af strandene. Lis
Jensen, formand for Grundejerforbundet, kunne fuldt ud slutte op om denne tak og kunne ligeledes
meddele, at der fra forbundet også ville blive givet et beløb på 3.000 kr.
Forsamlingen sagde Hvid Strand tak for indsatsen med klapsalver!
Hvid Strands hjemmeside er www.hvidstrand.dk og donationer modtages med tak til kontoen i
Nordea reg. 2278 kt.nr. 6886 573 322.
1. Den nye Persondataforordning.
Herefter orienterede cand.jur., sekretariatschef Jørn Bitsch om den nye persondataforordning
(GDPR) med udgangspunkt i en PowerPoint præsentation, der blev vist og samtidig var optrykt i et
omdelt papir.
Han ville gerne afmystificere problemet.
Der var samtidig udarbejdet en skabelon til brug for Sammenslutningen og Grundejerforbundets
medlemmer i forbindelse med deres meddelelse til foreningernes medlemmer om den nye persondataforordning og dens indflydelse på arbejdet i grundejerforeningerne.
Dette materiale samt referat fra dette informationsmøde er udelukkende for medlemmer af sammenslutningen og grundejerforbundet.
2. Kommunens visioner for sommerhusområderne
Derefter orienterede de indbudte repræsentanter for kommunen, viceborgmester Bo Jul Nielsen og

udvalgsformand Morten Jørgensen om kommunens visioner for sommerhusområderne.
Viceborgmester Bo Jul Nielsen (Socialdemokratiet) orienterede om en række sager set fra kommunalbestyrelsens side. Bl. a. om forhold som hastigheder på Strandvejen, planerne om en REMA
1000 på Sandet (hvor 16 byrådsmedlemmer nu er imod), kystbeskyttelsesproblemerne - ikke
mindst finansieringen, hvor det vil være naturligt, at alle er med til at betale ("Staten er tung at danse med").
Gribskovs sommerhusområder er særegne og skal beskyttes. Man vil derfor være tilbageholdende
med for mange dispensationer. Man vil gerne anlægge cykelstier - som er dyre – hvorfor man i første omgang koncentrerer sig om skolevejene, som efter kommunen opfattelse er de vigtigste.
Han berørte endvidere problemstillinger med busruter/besparelser og mulige nedlæggelser samt
(dag)renovationen.
Udvalgsformand for "Kultur, erhverv og oplevelser", Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov) fik
herefter ordet. Han satte pris på og anerkendte det frivillige arbejde, som grundejerforeningerne
udfører.
Turismen skal udvikles på en bæredygtig måde. Vi må også stoppe op og spørge os selv, om noget
gøres på den rigtige måde og er OK - f. eks. "Musik i Lejet".
Han glædede sig meget over Kongernes Nordsjælland – som efter hans opfattelse var helt enestående. Han så gerne, at Nationalparkens forskellige arealer blev bundet mere sammen,
Endvidere omtalte han den just indviede pilgrimsrute (Esrum-Tisvilde-vejen) og at kommunens
natur i sig selv faktisk giver os en merværdi.
Fra salen blev følgende problemer rejst:
• særligt trafikbelastede strækninger, skolestierne, Vejby-Rågeleje-strækningen vigtig,
• 40 eller 50 km/t begrænsninger, hvorfor skal det tage så lang tid at få indført hastighedsbegrænsninger,
• hvordan skal udgifterne fordeles ved private fællesveje, der bruges af en masse andre,
• problemer med mangelfuld klipning af hække ud mod vejene,
• hvem holder vejene, hvor der ikke er hverken grundejerforening eller vejlaug,
• indkaldelse af vejsyn,
• brug af mindre busser & kan kommunen ikke bruge små renovationsvogne.
De to byrådsmedlemmer svarede på de rejste spørgsmål og kommenterede de forskellige problemstillinger.
• Det nye flertal vil meget gerne i tættere dialog med borgerne i kommunen,
• der kan foranstaltes trafiktælling på private veje til afgørelse af om vejen skal skifte status til
offentlig vej,
• ansvarsproblemer ved byggeri herunder problemer med byggeri, der tager udsigten fra andre,
• problemer ved by- eller landzone,
• bevarende lokalplaner (omkostningstungt og besværligt),
• REMA 1000-sagen viser, at det er godt at stå fast på en bevarende lokalplan,

•

høje og ubehagelige raftehegn

I må bede om hjælp, når det kniber med overholdelse af reglerne. I kan f. eks benytte jer af træffetiden, som blandt andet formanden for udvalget for Udvikling, By og Land har indført. Kommunen
skal nok blive bedre til at sige nej, sikre nabohøringer i flere sager, parkeringspladser ved offentlige
strande og forkorte sagsbehandlingstiderne.
"Musik i Lejet" er måske med til at brande kommunen, men må ikke "tippe over".
Herefter sluttede Flemming Denker aftenens møde af og takkede de to byrådsmedlemmer for deres
deltagelse. Han mente, at aftenen havde vist, at der var mange - også især lavpraktiske - spørgsmål,
der trængte sig på, så han opfordrede de to byrådsmedlemmer til at virke for, at der kom ikke 2,
men 4 årlige møder i Grundejer-Kontakt-Udvalget, hvor samarbejdet gik fortrinligt, og hvor aftenens debat havde vist, at der var et udtalt behov for flere møder end de to, vi har for øjeblikket!
Til sidst ønskede både Landliggersammenslutningen og Grundejerforbundet alle en rigtig god
sommer.
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