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Nyhedsbrev nr. 21 
 
Kære Grundejerforeningsmedlemmer 
 
Dette nyhedsbrev behandler følgende punkter:  
  

1. Succes med lokalmøderne 
2. Status på implementeringen af affaldsordningen og takster 
3. Dronningmølle Camping - bevaring af miljø og natur 
4. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
5. Holløselund/Vejby Strandvej istandsættelse forsinkes 
6. Når der skal graves i jeres område 
7. Referat af Bestyrelsesmøde nr. 19 
8. Fritidshusejerenes Nyhedsbrev 
9. Nytårshilsen og Nytårsforsæt  

Ad Punkt 1 Succes med lokalmøderne 

Såvel deltagere og indlægsholder har været særdeles tilfredse med årets lokale møder, hvilket 
glæder os i Bestyrelsen meget. Stor tak til deltagere og foredragsholdere for den veloplagte og gode 
dialog, som har kendetegnet møderne.  

Vi fortsætter i 2023 og vil minde om at vi gerne modtager forslag til emner til fremtidige 
lokalmøder. Vi ser jo gerne at medlemmerne spiller en aktiv rolle i bestyrelsens fremadrettede 
arbejde og at vi alle vil deltage i et konstruktivt og udbytterigt samarbejde med myndighederne.  

Referater fra møderne kan læses fra vores hjemmeside: 
Lokalmødet i Tisvilde 19/11-2022: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/11/Resume-af-Lokalmoede-19-november-2022.pdf  
Delegeretmødet 10/9-2022: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/10/Referat-Delegeretmoedet-2022.pdf  
Forårsmødet 24/6-2022: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/06/Resume-af-Foraarsmoedet-2022.pdf  
Lokalmødet 9/4-2022: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/05/Resume-af-Dronningmoelle-Lokalmoede.pdf  

 
Ad Punkt 2 Status på implementeringen af affaldsordningen og takster 
Affaldssortering i Gribskov er jo en igangværende proces, som tidligst forventes afsluttet i 2023. 
Status på implementeringen af affaldsordningen og takster fremgår af Mette Therkildsens's 
præsentation ved vores lokalmøde i november:  
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/11/Gribskov-Forsyning-Lokalmoede-191122.pdf   
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Der vil blive arbejdet med at finde realistiske løsninger i sommerhusområder (se slide nr. 25). En 
tredjedel af landes kommuner har ligesom Gribskov Kommune søgt om tidsfrists udsættelse. 
Der ligger store udfordringer i de politiske løfter i forbindelse med lovgivningen om affaldssortering 
om minimale omkostningsstigninger for os forbrugere. Gribskov Forsyning opfordrer os alle til at 
medvirke i processen med at få kortlagt, hvor adgangsforholdene tillader, at der kan afhentes 
sorteret affald og hvor der skal etableres husstandsnære affaldsøer, hvilket jo direkte kan få 
indflydelse på taksstrukturen. 
    

Ad Punkt 3 Dronningmølle Camping - bevaring af miljø og natur  
"Når natur, byudviklere og erhvervsinteresser er på kollisionskurs" 
I Dronningmølle-området er en lokalplan og et tillæg til Kommuneplanen til fortsat debat. 
(Se link til forslaget: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/12/Bilag-1-Forslag-til-Lokalplan-309.07-Campingplads-og-badehotel-i-Dronningmoelle.pdf) 
Planerne om et fleretagers badehotel spøger i baggrunden, men aktuelt handler det om 
"modernisering af campladsen" - dvs. etablering af en gruppe camping-hytter - læs 45 
mindre hytter på hver 45m2 på campingpladsen. Arealmæssigt svarer til et sommerhus på 
120m2 på en grund på 200m2. 
Campingpladsen ligger på et fredet område. Gribskov kommune er endnu engang blevet 
"fristet" af byudviklere med projekter, der ikke som en selvfølge har beskyttelse af 
naturbevarelse og miljøhensyn. Erhvervsinteresser ønsker gerne mere turisme og plads til 
mega-begivenheder, mens vi landliggere foretrækker at beskytte områdets naturværdier i 
den fredede grønne kile fra Tegners Museum ud til kysten.  
Se link til indsigelse for at se hvor camping-reglementet kolliderer med fredning: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/12/2022-11-27-Indsigelse-mod-lokalplan-309-07.pdf 

 
Ad Punkt 4 Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland har åbnet en ny ansøgningsrunde for puljen, der er målrettet 
lodsejere og foreninger i nationalparkens område. 
Puljen støtter projekter, der bidrager til at opfylde nationalparkens formål. Det kan f.eks. være 
projekter til glæde for natur, landskab, friluftsliv, kulturarv eller formidling af områdets mange 
muligheder. Der kan søges mellem 25.000 og 100.000 kr. og der er i alt afsat 750.000 kr. til 
formålet. 
Hvis du har gode ideer til projekter, vil vi opfordre dig til at læse mere om puljen på nationalparkens 
hjemmeside www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk/nationalparkpulje. Her kan du også 
finde det ansøgningsskema, som skal udfyldes hvis jeres forening ønsker at søge puljen. 

Ansøgningsfrist: søndag den 5. februar 2023 kl. 12.00. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Tine Skov Guldager i sekretariatet på e-mail 
tinsg@danmarksnationalparker.dk eller telefon 93 59 69 39. 
 
Ad Punkt 5 Holløselund/Vejby Strandvej istandsættelse forsinkes 
Holløselund Strand Grundejerforening har gennem flere år forsøgt at få Holløselund/Vejby 
Strandvej sat i stand. I foråret 2022 blev alle parceller, der lå ud til vejen, kontrolleret ved hjælp af 
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en landmåler. Det var et meget stort arbejde, der blev udført. Alle grænser ud mod vejen blev 
markeret med landmålerpæle. Mange steder måtte grundejerne konstaterer at der var 
uoverensstemmelse mellem grundejerens ”skel” og det opmålte skel. Det har langt de fleste 
accepteret og bragt i orden. 
Men nu ser det ud til at istandsættelsen af vejen igen beklageligvis bliver udsat/aflyst. 
Læs mere om planerne her: http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/12/Holloedelund-Strandvej-2-1-projekt.pdf  

 
Ad punkt 6 Når der skal graves i jeres område 
En medlemsforening har haft betydelige skader på områdets private fællesveje. Hverken det 
ansvarlige firma eller tilsynsmyndigheden = Gribskov kommune har været indstillet på at 
kompensere foreningen. På den baggrund vil GLF i begyndelsen af det nye år udarbejde en 
"Grønspættebog" (Kloge forholdsregler ved gravearbejde), så andre foreninger kan tage deres 
forholdsregler, hvis der skal graves f.eks. fiberkabler ned i deres veje.  
Kodeordet er "FOTO-dokumentation". 
 
Ad Punkt 7 Referat af Bestyrelsesmøde nr. 19 
Referatet fra mødet kan læses fra hjemmesiden: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2022/12/Referat-GLF-Bestyrelsesmoede-19.pdf   
 
Ad Punkt 8 Fritidshusejernes Nyhedsbrev November 2022 
Fritidshusejernes Landsforening gør et godt arbejde med på landsplan at holde et vågent øje på de 
fokusområder som betyder meget for os i sommerlandet. Til alles orientering kan ovennævnte 
læses fra dette link: https://www.mitfritidshus.dk/nyhedsbreve  
 
Ad Punkt 9 Nytårshilsen og Nytårsforsæt 
Årstiden taget i betragtning er det vel nu legitimt og endda meget passende at ønske hinanden 

En God Jul og et Godt og Fredfyldt Nyt År 
Et godt Nytårsforsæt er forsat aktivt at støtte vores medlemsforeninger og medvirke til en 
konstruktiv borgerinddragelse gennem flere møder medlemmer i mellem og med myndigheder.  
 

Mange hjertelige hilsener fra os alle til jer alle i Sommerlandet.  
Gribskov Landligger Forbund p.b.v. 

 
Søren Bald, Formand 


