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Smidstrup Strand den 17.07.2021 

Formandens beretning for 2020-2021 

Bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling 

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

Nordkystens fremtid 

Virtuelt borgermøde 21. april med redegørelse af Christian Helledie, Niras. 

Kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven kap. 1a. 75 % af udgifterne betales af kommunen og 
25 % af grundejerne i første række. Vedligeholdelsesudgifter påhviler grundejerne i 1. række. 

Initialfodring i 2023 og vedligeholdelse hvert 5. år. Omkostninger 74 mio. og anslået anlægspris for 
kommunen. En grundejer i 1. række med anslået 25 meter ca. kr. 30.000,- 

Hundestrand 

Pernille og Marianne har været til møde med udvalgsformand Pernille Søndergaard, Nyt Gribskov Udvikling 
By & Land vedr. vores klage til kommunen over hundestranden og vores ønske om at få forsøget stoppet 
før tid. Kommunen vil ikke standse forsøget, men udelukker ikke, at den endelige evaluering af forsøget vil 
føre til en nedlæggelse af hundestranden. 

Aktiviteter 

I bestyrelsen har vi talt om, at vi gerne vil se vores medlemmer mere end en gang om året, til 
generalforsamlingen. Derfor vil vi gerne lave aktiviteter for vores medlemmer hvis der er interesse for det. 
Vi har to arrangementer i støbeskeen. Et om vilde haver og et om at sanke spiselige planter i naturen.  

Bredbåndspuljen 

Vi er i et område med dårlig mobildækning og ringe udbygning af fibernettet. Efter Corona har der vist sig 
at være et øget behov for dækning. Det mobile bredbånd er forbedret og muligheden for at få 
fiberforbindelse med støtte fra Bredbåndspuljen er der også. Gribskov Kommune prioriterer området og vi 
kan selv gøre noget. 

Nye medlemmer 

Omsætningen af sommerhuse i området har været stigende. Vi vil gerne have nye medlemmer, derfor 
opfordrer vi jer til at tage et par brochurer med og dele dem ud til nye beboere på vejen. 
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Ny revisor 

Velkommen til Lene Knudtzon som er vores nye revisor. Lene er desuden kasserer i Grundejerforeningen 
Askelund. 

Nyt fra området 

Der er kommet ny forpagter af Smidstruphuset. Tidligere restaurantejer i København. Kvaliteten er 
udmærket.  

Udover den forholdsvis nye Coop 365, kommer der en Netto i den gamle Fakta. Der kommer givet vis 
endnu et nyt supermarked på Smidstrup Strandvej ved brændselshandleren. 

Refugiet tilbyder Bed & Breakfast i juli måned. 

Brændekløver 

Står på Sognevej 5 og kan lejes for kr. 25 pr. weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




