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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 21. november hos Pernille 

Deltagere: Pernille, Marianne, Vibeke, Niels og Leif (referent). 

Gæst: Birgit Lund fra Samvirket af Nordsjællandske Dige og Kystsikringslag. 

Referat fra sidste møde. Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

Status for Nordkystens fremtid v/ Birgit Lund:  De 3 kommuner på nordkysten har nu indsendt en samlet 

ansøgning om at få del i puljen til diger og anden kystsikring. Puljen er på 40 mill. kr. for 2020 og 2021. Kommunen har 

besluttet at Gribskov kommune vil betale 75% af anlægsomkostningerne til sandfodring, grundejere i første række 

betaler de resterende 25%. Ligeledes betaler grundejere i første række vedligehold (sandfodring ca. hvert 5. år). For 

hver enkelt grundejer beregnes betaling efter kyststrækningen. Beregningerne er foreløbige, men for Smidstrup ser 

det ud til at blive - for løbende 25 meter - ca. 33.000 kr. for initialfodring og ca. 9.500 kr. årligt. Hvis kommunerne 

ender med at få del i puljen fra staten, vil det kun tilfalde kommunerne. Grundejere og andre der opnår beskyttelse 

eller anden fordel af projektet (og som kommer til at betale) inviteres til et orienteringsmøde – dato ukendt. Der 

forventes også et offentligt borgermøde. Yderligere information kan hentes på www.nordkystensfremtid.dk  .  

Gilleleje Museum: Niels er i tvivl om hvilket museum det drejer sig om. Der er tilsyneladende 2 museer med samme 

navn. 

Sct. Hansbål: Den nye brandchef i Falck tiltræder først i det nye år – sagen venter. 

Hundestrand: Pernille og Marianne har skrevet et brev til udvalgsformand Pernille Søndergaard. Det kan ses på vores 

hjemmeside under Information til medlemmer/hundestrand.  

Julebrev: Marianne udsender udkast til bestyrelsens kommentarer. 

Medlemsliste/hjemmeside: Et enkelt sted i hjemmesiden stod der, at sidste frist for kontingentbetaling er 1. juli. 

Det er nu rettet til 1. april. Derefter blev rimeligheden i at have de informationer som Ejendomsmæglerne behøver, 

liggende frit fremme. Vi drøftede muligheden for at beskytte de sider i hjemmesiden, der kunne være af interesse 

med et password. 

Ny stor Fakta: Vi har endnu ikke fået tegningerne over Fakta – som nu kommer til at hedde ”COOP 365”, Leif prøver 

at få tegningerne fra Gitte der er nabo til byggeriet, hun har lovet at fremsende dem. 

Medlemskaber: Vi har foreløbig fravalgt at blive medlem i Gribskov Landliggerforbund. 

Fra kassereren: Der er pt. 90.161,54 kr. i kassen. 

Dropbox til bestyrelsen: Det har vist sig mere besværligt end først antaget. Leif foreslog Microsoft Family 365/One 

Drive som alternativ. Men det er desværre kun til 5 personer, måske kan det udvides? 

Eventuelt: Leif har købt en lejlighed i København og flytter i løbet af januar. 

Næste møde:  6. februar 2021 kl. 1400 hos Marianne. 

http://www.nordkystensfremtid.dk/

