Smidstrup Strand Grundejerlav

Stiftet 1936

www.smidstrupstrand.dk
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 29. Januar 2022 hos Marianne.
Deltagere: Ida, Vibeke, Niels, Jens og Marianne (ref.). Afbud fra: Leif
Referat fra sidste møde er godkendt og lægges på hjemmesiden.

Ad 1. Siden sidst Orientering fra formanden
Pernille Pontoppidan er efter eget ønske tråd ud af bestyrelsen. Det er vi meget kede af. Pernilles
arbejdsindsats har været meget værdsat. Ida Madsen-Mygdal over tager Pernilles plads.
Marianne og Claus Walther Jensen Tagetesvej (aktiv i FB gruppen Bevar Smidstrup Strand) har været til
møde med SF´s repræsentant i Planudvalget, Mathias Silberberg. Vi afventer en invitation til et møde med
hele udvalget for at få en dialog med kommunen om visionerne for Smidstrup Strand.
Vedr. refugiet. Vi har modtaget kopi af høringssvar og brev til planklagenævnet i forbindelse med lokalplan
40.6.1 for Sognevej 15 fra en gruppe sommerhusejere omkring refugiet.
Ad 2. Nyt fra kassereren
Kasseren kunne oplyse at kassebeholdningen pr. ultimo januar 2022 er kr. 92.888,73. Der er ingen
tilmeldinger/udmeldelser af foreningen.
Det er besluttet at vederlag til formand og kassere udbetales i december, som er midt i
bestyrelsesperioden.
Ad 3. Lokalplanforslag for Brændegrunden
Foreningens høringssvar er indsendt. Vi er spændte på om kommunen vil lytte til sommerhusejernes
bekymring for udsigten til en høj bebyggelsesprocent på grundene i centerområdet. Vi har bedt om et
møde med planudvalget i Gribskov kommune med ønsket om at deltage i en dialog om visionerne for
Smidstrup Strand.
Ad 4. Lokalplantillæg for Skt. Lukas Refugiet
Fristen for indsendelse af høringssvar vedr. lokalplan 40.6.1 var 10. december. Smidstrup Strand
Grundejerlav har ikke indsendt høringssvar.
Ad 5. Forslag til skabelon for fast dagsorden
Vi benytter følgende faste skabelon for dagsordenen til møder. Mødedatoer aftales fra gang til gang.
Referatet sendes ud og skal godkendes/kommenteres indenfor en uge. Herefter lægges referatet på
hjemmesiden.
Faste dagsordenspunkter:
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Valg af referent.
Meddelelser fra formanden.
Meddelelser fra kassereren.
Aktuelle emne
Evt.
Næste møde

Ad 6. IPad-problemet
Behandles under pkt. 8

Ad 7. Aktiviteter for medlemmerne
Nina Ewald er hyret til at holde foredrag om vilde haver den 7. maj kl. 14. Vi regner med at det bliver i
sognegården ved Gilleleje kirke.

Ad 8. Hjemmesiden
Det blev besluttet at give hjemmesiden et løft. Vi finder en grafiker der kan lave en ny og mere tidssvarende
hjemmeside, gerne på basis af en allerede eksisterende skabelon. Med en ny hjemmeside og uddeling af
foldere vil vi herefter øge vores aktiviteter for at få flere medlemmer.
IPad problemet (kun første side i et dokument er synligt når man læser på hjemmesiden uden at
downloade dokumentet). Vi forventer at dette problem er løst med en ny hjemmeside.

Ad 9. Evt.
Ingen forslag

Næste møde 26. marts 2022 kl. 14, hos Marianne
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