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Kære medlem af Smidstrup Strand Grundejerlav,
Vi i bestyrelsen vil gerne ønske jer et rigtig glædeligt nyt år.
Det har været et ganske særligt år i Smidstrup. Coronaen satte sine spor på livet i vores sommerhusområde. Da Mette Frederiksen annoncerede en nedlukning af Danmark, blev der ivrig aktivitet omkring
vores lokale Fakta og en veritabel hamstringsbølge satte ind. Ingen kom dog til at mangle varer.
Et andet sted hvor vi kom til at mærke, at mange har benyttet deres sommerhus udenfor sæsonen, var på
de trådløse bredbåndsforbindelser. Der har virkelig været tryk på og mange har haft problemer med
hastigheden i den første del af året. Efter talrige opkald og mails til teleselskaberne lykkedes det dog at
komme op på en tilfredsstillende hastighed – nu kører alt fint.
Den nye bestyrelse
På generalforsamlingen fik vi en ny bestyrelse. Marianne Fryland er ny forkvinde og Pernille Pontoppidan er
næstforkvinde. Niels Peter Olsen er fortsat kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer er Bjørn Ottosen,
Ida Madsen Mygdal og Vibeke Dantzer. Den afgående formand Leif Gudnitz fortsætter ligeledes i
bestyrelsen og har velvilligt stillet sin viden til rådighed – hvilket har gjort arbejdet let for den nye
bestyrelse.
Ny Coop 365

På Smidstrup Strandvej 65 åbner en stor ny Coop 365 i midten af januar 2021 (arbejdet med færdiggørelsen
kan følges på Facebook: Coop 365 Smidstrup). Det betyder adgang til flere økologiske varer og gode priser.
Det ser vi frem til. Fakta - lidt længere henne ad vejen - lukker med udgangen af 2020.
Lokalplan
Det lykkedes - i samarbejde med de andre grundejerforeninger i området - at få kommunen til at droppe
den nye lokalplan, der ville give mulighed for at bygge højt og tæt på skel. Fremover er det fortsat
Bygningsreglementets udmærkede regler, der gælder. Det er vi meget tilfredse med.
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Strandfodring
Der er endelig kommet liv i debatten om nordkystens fremtid og strandfodring langs nordkysten.
Politikerne i de tre kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør udtaler sig i pressen og på TV, og den
miljømæssige- og økonomiske model for betaling af strandfodringen er blevet debatteret ivrigt. Bestyrelsen
har haft besøg af Birgit Lund, forkvinde for Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, som har
orienteret om foreningens arbejde. Vi er nu medlemmer af foreningen. Foreningen har opfordret
kommunerne til at søge den statslige pulje om tilskud til arbejdet og det har kommuner gjort. Byrådet i
Gribskov besluttede 10. november, at grundejerne varsles om, at bidragsfordelingen til initialfodring
fordeles således, at 75% af udgifterne afholdes af kommunen og 25% af grundejerne i første række. Det er
kyststrækningens længde der benyttes som det primære beregningsgrundlag.
Hundestrand
Bestyrelsen har på vegne af grundejerlavet sendt en klage til kommunen over sagsbehandlingen af
forsøgsordningen vedr. hundestranden og bedt om at få forsøgsordningen stoppet nu og ikke efter sæson
2021. Ved aktindsigt i sagen fremgår det, at der er registreret mere ris end ros til ordningen. Kommunen
har tilsyneladende ikke rettet henvendelse til Naturstyrelsen for at få svar på, om en hundestrand kan
etableres på en anden og større strand, som man agtede at gøre efter evalueringen i 2019.
Tele og data
Vi har undersøgt, om der var idé i at søge midler gennem Bredbåndspuljen til udbygning af fibernettet i
vores område. Det har dog vist sig at være en omstændelig affære og da der i løbet af 1. kvartal af 2020
blev ændret på det mobile bredbåndsnet og hastigheden dermed blev væsentlig forbedret, er problemet
sandsynligvis løst.
Arrangementer
Vi planlægger et besøg af en naturvejleder, der kan fortælle om biodiversitet og tiltag, der kan fremme
dyre- og insektlivet i vores haver og naturområder.
En vandring med en naturvejleder, der kan fortælle om, hvad vi kan sanke af spiselige vækster ved vores
strand, er et andet arrangement vi kunne tænke os at lave. Vi hører meget gerne fra jer, om I er
interesserede i den slags arrangementer eller har ideer til andre, som vil være interessant for vores
medlemmer.
Kontingent for 2021
Kontingentet er på kr. 100,- som indbetales til DANSKE BANK – 3170 4028 732.
Betalingsfrist senest d. 31.03.2021. Anfør venligst sommerhusadressen på indbetalingen.
På vegne af bestyrelsen
Med venlig hilsen og rigtig godt Nytår
Marianne Fryland
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