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Nyhedsbrev nr. 15 
 
Kære Grundejerforeningsmedlemmer 
 
Dette nyhedsbrev behandler følgende punkter:  
  

1. Gribskov Landligger Forbunds Delegeretmøde 12/9-2021 
2. Referat af Konsituerende Bestyrelsesmøde nr. 12  
3. Valg til Forbrugerrepræsentant i Gribvand Spildevand A/S 

 
Ad Punkt 1 Gribskov Landligger Forbunds Delegeretmøde 12/9-2021 
 

Vores årlige Delegeretmøde blev afholdet søndag den 12. september kl. 10:00 på Sankt 
Helene Kursuscenter, Bygmarken 30,  i Tisvildeleje.  
 
Den formelle indkaldelse til mødet blev fremsendt til alle medlemsforeninger den 19. 
august med Beretning, Regnskab 2020 og Budget 2022 iht. vedtægterne. Indkaldelsen i sin 
henhed kan læses på hjemmesiden www.gribskovlandligger.dk   
 

Som det fremgår af referatet: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-Delegeretmoede-2021.pdf  
blev Delegeretmødet afholdt i en meget konstruktiv og positiv ånd og den nye Bestyrelse glæder sig 
til at komme i gang med arbejdet. 
    

Ad Punkt 2 Referat af det konstituerende Bestyrelsesmøde nr. 12 
Referatet kan læses fra vores hjemmeside:  
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2021/09/Referat-GLF-Bestyrelsesmoede-12-1.pdf  
og den nye Bestyrelses sammensætning ligeså: http://gribskovlandligger.dk/?page_id=58   

 
Ad Punkt 3 Valg til Forbrugerrepræsentant i Gribvand Spildevand A/S 

Gribvand har  anmodet os om at vidersende følgende besked med opfordring til information til alle 
Jeres grundejere! 
Kære grundejer 
HUSK at afgive din stemme til Gribvand Spildevands forbrugervalg 2021 senest d. 30. september kl. 16. 
Du kan afgive din stemme her: https://stemonline.dk/gribvand/ - det eneste, du skal bruge, er dit kundenummer. 
Kan du ikke finde dit kundenummer, er du velkommen til at ringe til kundeservice på: 48404100. 
Læs om forbrugervalg 2021 her: https://www.gribvand.dk/forbrugervalg-2021 
Læs om de fire kandidater her: https://www.gribvand.dk/kandidater-2021 
Send meget gerne denne mail videre til alle i grundejerforeningen, så de også husker at afgive deres stemme. 
På forhånd tak 
Venlig hilsen 
Gribvand A/S, Holtvej 18c, DK-3230 Græsted 
Kundeservice Tlf. nr. 4840 4100 
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Gribskov Landligger Forbund anbefaler at der stemmes på Torben Winding Jensen, Vejby, som også 
er bestyrelsesmedlem i GLF.  
 
Forbrugervalget finder sted fra den indtil den 30. september kl. 16. Valget foregår elektronisk på 
selskabets hjemmeside: www.gribvand.dk . 
 
Er man kunde og ejer, skal man benytte sit kundenummer.  Har du ikke et kundenummer, fordi du 
er tilflyttet efter den 27. august 2021, skal du bestille en stemmekode senest 29. september 2021. 
Bestilling af stemmekode og selve afstemningen foregår på https://stemonline.dk/gribvand/. 
Du kan også fi nde et link til afstemningen på www.gribvand.dk, hvor du kan læse mere om, 
hvordan du afgiver din stemme og se valgregulativet. Det er også muligt at stemme ved fremmøde 
eller ved at brevstemme. Afstemning skal ske hos Gribvand Spildevand indenfor normal åbningstid. 
Stemmeseddel til brevstemmer kan hentes hos Gribvand Spildevand indenfor normal åbningstid 
eller rekvireres på e-mail fra den 3. september 2021. E-mailen skal indeholde oplysninger om 
kundenummer.  
 
Mange hilsener fra Jeres nye Bestyrelse  
 
Annelone Jensen, formand & Kjell Nilsson, sekretær 


