Smidstrup Strand Grundejerlav

Stiftet 1936

www.smidstrupstrand.dk
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 26. marts, 2022 hos Marianne.
Deltagere: Ida, Vibeke, Niels og Marianne (ref.). Afbud fra: Leif og Jens.
Referatet lægges på hjemmesiden.

Ad 1. Siden sidst, Orientering fra formanden
Niels og Marianne fra SSG´s bestyrelse, Claus Walther Jensen, Lars Skytte og Torben Kibsgaard fra
Tagetesvej (aktiv i FB gruppen, Bevar Smidstrup Strand) har været på besigtigelse af Brændegrunden med
repræsentanter for Planudvalget, formand Bo Jul Nielsen (B), Mathias Silberberg (F), Lars Nielsen (C) samt
ejeren og dennes to repræsentanter den 11. marts. Vi så på forholdene og udvekslede holdninger og
bekymringer for hvad et tæt byggeri vil have af konsekvenser for området.
Marianne har haft telefonisk kontakt med Claus Sabroe, formand for Tisvilde Lokalråd, som har en lignende
sag med tæt-lav bebyggelse af tæppehandlergrunden i Tisvilde. Beboerne i Tisvilde er ikke blevet hørt eller
inddraget i beslutningen herom.

Ad 2. Nyt fra kassereren
Kasseren kunne oplyse, at kassebeholdningen pr. ultimo marts 2022 er kr. 94.269,98. Der er en del
medlemmer der mangler at betale kontingent. Derfor udsendes en venlig påmindelse. Ingen nye
tilmeldinger/udmeldelser af foreningen.
Ad 3. Lokalplanforslag for Brændegrunden
Lokalplan 340.04 for Boliger på Smidstrup Strandvej 79-83 blev behandlet på byrådsmødet den 22. marts.
Administrationens indstilling om at godkende lokalplanen med mulighed for at bygge i halvandet plan og
med en bebyggelsesprocent på op til 40 blev ikke tiltrådt. I stedet stemte man om et ændringsforslag
fremsat af A, B, F, NG og V, som giver mulighed for at opføre bebyggelse i ét plan. C og O stemte imod. På
begæring af Lars Nielsen (C) skal ændringsforslaget behandles på byrådsmødet den 5. april. Vibeke og
Marianne agter at møde op i byrådssalen sammen med medlemmer af gruppen Bevar Smidstrup Strand for
at stille spørgsmål til sagen.
Ad 4. Forårsbrev
Udkast til forårsbrev udfærdiges af Marianne og fremsendes til bestyrelsen for kommentarer, inden
udsendelse.
Invitation til foredrag om vilde haver udsendes med reminder om betaling af kontingent inden udgangen af
marts.
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Ad 5. Hundestrand
På byrådsmødet den 22. marts blev det besluttet at forsøgsordningen med hundestrand på Smidstrup
Strand skal gøres permanent. Det beklager vi meget i Smidstrup Strand Grundejerlav, da vi mener, at de
mange negative høringssvar fra SSG, fra Gribskov Landliggerforbund og det Grønne Dialogforum ikke
fremgår tydeligt i administrationens sagsfremstilling og dermed ikke har fået den fornødne vægt. Beboerne
på Sognevej mærker tydeligt den øgede trafik og til tider høje hastighed der køres med på vejen.
Ad 6. Hjemmesiden
Afventer Jens og Marianne der søger efter en leverandør der kan opdatere hjemmesiden og give den et nyt
layout.
Ad 7. Aktiviteter for medlemmerne
Nina Ewald er hyret til at holde foredrag om vilde haver den 7. maj kl. 14 i sognegården ved Gilleleje kirke.
Hvis der er interesse for det blandt medlemmerne, vil vi tage initiativ til endnu et arrangement - f.eks. en
sanketur langs vandet med en naturvejleder.
Ad 8. Evt.
Skal vi være medlem af Gribskov Landliggerforbund? Ida har planer om at deltage i næstkommende møde.
Vi skal rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Arbejdet må sættes i gang i god tid før
generalforsamlingen.
Næste møde 28. maj 2022 kl. 14, hos Marianne
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