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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 3. oktober hos Marianne 

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

Gennemgang af referat fra sidste møde. Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

Punkterne fra sidste referat behandledes på nærværende møde og refereres herunder. 

Siden sidst fra formanden: 
Gilleleje museum – behandles af Niels, der ikke var til stede. 

Sct. Hansbål - Niels afventer, at ny ledelse er på plads, efter at Gribskov overtager driften af Brandvæsen 

fra Falck. 

Hundestrand: Tilsyneladende lader kommunen forsøget fortsætte i 2021. Pernille har bedt om aktindsigt 

og har fundet, at flere har klaget. En af de livreddere der har været der (vist kun den sidste uge) mener, at 

hundestranden er en succes. Det ser virkeligt ud til at være op ad bakke. 

Medlemsliste: Er ved at blive opdateret af Niels og Marianne. Det er kun Niels, der har den originale 

medlemsliste. Der har været lidt forvirring om tidspunktet for rettidig betaling af kontingent. Det rigtige 

tidspunkt er første kvartal, dvs. inden den 1. april. Hvis der står andet nogen steder, skal det rettes. I løbet 

af april udsendes en evt. rykker. 

Smidstruphuset:  De nye ejere er begyndt at opsætte skilte, der blokerer for udsigten, når man kører ud fra 

Sognevej. Marianne vil tage en snak med dem. 

Ny stor Fakta: Det ser ud til, at bygningen bliver pæn, men meget stor. Vi talte om, om parkeringspladsen 

nu også bliver renoveret. Vi forsøger at hente tegninger frem.  

Ny revisor 
Da ingen af os kunne huske navnet på den dame, der tilbød sig som revisor ved generalforsamlingen, 

besluttede vi at bringe en efterlysning i førstkommende julebrev. 

Medlemskaber 
Gribskov Landliggerforbund: Vi er i syv sind, om vi skal tilslutte os. På den ene side vil det koste os næsten 

2.000 kr om året, på den anden side er forbundet temmelig aktivt, og det kan kun være en fordel at 

præsentere sig for kommunen med over 8.000 medlemmer. Vi enedes om at give deres hjemmeside et 

check, og så tage spørgsmålet op på næste møde. 

Samvirket af Nordsjællandske Dige-og Kystsikringslag: Her er vi nu medlem. Marianne vil invitere 

formanden Birgit Lund til at fortælle os om status ved næste møde. 

Bredbåndsforbindelse 
Bredbåndspuljen er forsvundet fra regeringens forslag til finanslov. Måske fordi 5G er på trapperne. Men 

iøvrigt er det for sent at søge, fristen er udløbet. Marianne fortæller, at den trådløse forbindelse er blevet 

væsentligt forbedret, Leif’s gæt er, at nogle udbydere er gået over til 4G. Der er flere private firmaer, der er 
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begyndt at grave fiber ned, fx i Liseleje - Melby området er One Fiber by Global Connect igang. Hvis de 

fortsætter i vores område, kan man formodentlig tilslutte sig for en passende sum.  Vi vil opfordre vores 

medlemmer til at vise deres interesse for muligt bredbånd på onefiber.dk’s  hjemmeside. 

Strandfodring 
Marianne fortæller, at der er en pulje på 40 mill kr. til kystsikring. Men ellers er problemet, at der 

tilsyneladende er usikkerhed i regeringen om hvem og hvordan, der skal betales. Leif har udsendt nogle 

artikler fra Ingeniøren, der belyser dette. Men Halsnæs kommune har tilsyneladende tabt tålmodigheden 

og er gået solo. Deres ide er, at grundejerne i første række skal betale. 

Fra kassereren 
Niels oplyser, at der er 88.911,54 kr. i kassen efter betaling af udgifter samt kontingent til Samvirket af 

Nordsjællandske Dige og Kystsikringslaug. 

Dropbox til bestyrelsen 
Marianne har benyttet Dropbox i længere tid. Hun inviterer bestyrelsens medlemmer til at komme med. 

Det kan være en glimrende måde at holde bestyrelsens medlemmer a’jour samt at se forgangne sager, der 

ikke er distribueret til medlemmerne via hjemmesiden. 

Eventuelt 
Ida foreslår, at vi holder en strandtur med en naturvejleder for alle medlemmer med børn.  Desuden forslag 

om et møde med en naturvejleder om vilde haver, der tiltrækker insekter. Andre forslag er velkomne. 

Næste møde 
Lørdag den 21. oktober kl. 1400 hos Pernille. 

 

 


