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Formandens beretning for året 2009/2010 
 
Møder i årets løb 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 6 møder. 
 
 
Grundejerforbundet  
I slutningen af 2008 sendte vi et brev til formanden for Grundejerforbundet, idet vi gerne ville have 
præciseret hvad vort ikke ubetydelige kontingent til Grundejerforbundet egentlig går til. Et egentligt 
svar har vi ikke fået, så formanden besluttede at gå til Forbundets møder – det første i juni sidste år 
senere efterårsmødet i september.  
Efter at have deltaget i møderne er formandens mening at der er rimelig god grund til foreløbig at 
holde fast i medlemskabet af Grundejerforbundet. 
 
 
Samarbejde med kommunen 
På hver generalforsamling er der en del indlæg fra medlemmerne vedrørende de noget ubehagelige 
–for ikke at sige farlige – trafikforhold på Smidstrup Strandvej. Så medlemmer af bestyrelsen 
(formand og kasserer) har holdt endnu et møde med udvalgsformanden for Plan og Vej (som efter 
valget er Bo Jul Nielsen) i Gribskov Kommune. Til mødet havde vi medbragt en række fotos som 
dokumentation for problemerne. Således bevæbnet gennemgik vi alle de problematiske forhold på 
Smidstrup Strandvej.  
 
 
Medlemstallet 
Som tidligere nævnt går medlemstallet stille og roligt den forkerte vej. I bestyrelsen har vi forsøgt at 
modvirke denne trend. Sidste år satte vi en annonce i ugeposten. Annoncen gav desværre kun et 
medlem! 
Dette år prøver vi noget nyt: Vandværkets bestyrelse har venligst tilbudt at vi kan få en reklame for 
Grundejerlavet med i deres indbydelse til generalforsamling. Grundejerlavets medlemmer kan se 
reklamen i deres indbydelse til Vandværkets generalforsamling. Denne udsendes i 1100 
eksemplarer i området. Sammen med reklamen indbydes medlemmerne af Vandværket til at blive 
efter deres generalforsamling, og høre det foredrag der kommer mellem de to generalforsamlinger 
(se nedenfor) samt at blive under vores generalforsamling og at deltage i frokosten. 
 
 
Foredrag 
Ved sidste års generalforsamling lagde vi op til at vi kunne få en repræsentant fra HedeDanmark til 
at holde et foredrag. Da der var stor interesse herfor, har vi fået arrangeret at HedeDanmark’s 
ekspert – Jesper Lorentzen - i forskønnelse af gamle sommerhusområder kommer og fortæller os 
om mulighederne. Foredraget varer ca. ½ time, og finder sted mellem Vandværkets og 
Grundejerlavets generalforsamlinger. Interesserede medlemmer kan læse om HedeDanmark på 
http://www.hededanmark.dk/Sommerhusområder.3878.aspx  
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Lodtrækning til Gilleleje Museumsforening 
Igen i år vil vi udlodde 3 medlemskaber til Gilleleje museum. Alle der møder op på 
generalforsamlingen deltager (undtaget bestyrelsesmedlemmer og vinderne fra sidste år). 
Medlemskabet gælder for kalenderåret 2011. 
 
 
Sandfodring 
Ved sidste års generalforsamling uddelte vi nogle brochurer fra Rågeleje og Udsholt 
grundejerforeninger vedrørende sandfodring. Vi lovede at holde jer orienteret om udviklingen, men 
i mellemtiden har der været meget stille om sagen. I øjeblikket ser det ud til at blive så dyrt at alle 3 
nordkystkommuner taler om at slå sig sammen om strandfodring – og iøvrigt lade grundejerne 
betale. Faktisk er der masser af sand på stranden i Smidstrup i skrivende stund! 
 
 


