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      Juni 2021 

Kære medlem af Smidstrup Strand Grundejerlav, 

Så kom foråret og nu sommeren og endelig højere temperaturer. Det kolde forår har givet et meget smukt 
og langt forløb med alle nuancer i grønt. 

Bestyrelsen 
Bjørn Kvist Ottens har solgt sit sommerhus på Sognevej og er trådt ud af bestyrelsen. Suppleant Vibeke 
Dantzer har overtaget Bjørns plads. Bestyrelsen består nu af forkvinde Marianne Fryland, næstforkvinde 
Pernille Pontoppidan, kasserer Niels Peter Olsen, bestyrelsesmedlem Leif Gudnitz og suppleant Ida Madsen-
Mygdal. 

Strandfodring 
Den 21. april afholdt Gribskov Kommune et orienteringsmøde om det tværkommunale 
kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid. Se Niras´ informative præsentation og få Gribskov Kommunes 
svar på de stillede spørgsmål her www.gribskov.dk/nordkystensfremtid. Optagelserne fra mødet vil ligge på 
kommunens hjemmeside i 3 måneder. Følg med i projektets udvikling her www.nordkystensfremtid.dk. 
Kystdirektoratet har 39,1 mio. til kystsikring i år, heraf får Nordkystens Fremtid 20 mio. kr. Staten har desuden 
udvidet kystsikringspuljen til 350 mio. 

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. Pernille og Marianne har været til møde med udvalgsformand for Udvikling By og Land Pernille 
Søndergaard NG, den 20. april. På mødet deltog Dennis Grønnegaard Mejer og Stine Kjær Petersen. Pernille 
Søndergaard var forhindret i at møde op på rådhuset, men deltog via en virtuel forbindelse. Vores 
henvendelse, en rykkerskrivelse inkl. liste fra aktindsigt over feedback, samt referat fra mødet ligger på 
grundejerlavets hjemmeside. Pernille Søndergaard har ikke ønsket at tage stilling til referatet. Konklusionen 
var, at forsøget ikke kan standses nu, men at evalueringen godt kan føre til, at hundestranden nedlægges 
efter denne sæson. Det er således helt afgørende, at kommunen fortsat får feedback og at grundejerlavets 
medlemmer selv er aktive her. 

Arrangementer 
Vi havde glædet os til at invitere til et spændende arrangement om biodiversitet og vilde haver, men på 
grund af Corona-restriktioner har det ikke været muligt at finde et sted at afholde arrangementet for et 
passende antal gæster. Derfor udskydes arrangementet til næste år. Vi har ellers haft fat i flere gode 
foredragsholdere, bla. vores eget medlem Karina Demuth, havebogsforfatter, journalist og snart 
naturvejleder, som gerne vil holde et indlæg om vilde haver. Vi var også i dialog med Refugiet om evt. 
afholdelse der. Refugiet var meget imødekommende. 
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Refugiet 
I forlængelse af denne dialog vil Grundejerlavet gerne gøre opmærksom på de muligheder, Refugiet byder 
på med Bed & Breakfast. Hvis man skal holde en større fest og ikke selv kan huse alle gæster, er Refugiet en 
oplagt mulighed for overnatning. Refugiet er en sand perle i vores område. 

Kommunens initiativer om vilde haver 
Gribskov Kommune har tilmeldt sig Miljøministeriets konkurrence Vild Kommune og har et erklæret mål om 
at gøre noget for biodiversiteten i kommunen. Der er planer om at afholde et arrangement om biodiversitet 
i juni måned, det foregår på BLIK Græsted Bibliotek 15. juni. Information herom findes på kommunens 
hjemmeside. På alle kommunens Biblioteker kan der pt afhentes gratis blomsterfrø til vilde haver - så længe 
lager haves. 

Trafikforholdene ved Coop 365 
Grundejerlavet har skrevet til kommunen om trafikforholdene. Vi mener, at oversigtsforholdene er for 
dårlige, og at der med den øgede trafik opstår mange farlige situationer. 

Forskønnelse af området ved Coop 365 
Grundejerlavet har rettet henvendelse til Coop med ønske om forskønnelse af området ved hjælp af 
beplantning. 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen bliver i år lørdag den 17. juli. Den afholdes i Sognegården ved Gilleleje Kirke kl. ca. 12.30, 
efter Smidstrup Vandværks generalforsamling.  

Opråb 
Bestyrelsen søger nye medlemmer. Har du lyst til at være en del af bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra 
dig. Vi afholder ca. 6 bestyrelsesmøder om året. I de kommende år vil interessante emner som Nordkystens 
fremtid og bredbåndsdækning være emner, vi kommer til at arbejde med.  

Vores faciliteter 
Har I besøgt vores fine toiletfaciliteter ved parkeringspladsen? Her ligger denne bygning, som er udført i de 
bedste materialer og fornylig malet og gjort i stand. Et fint eksempel på gedigen og funktionel arkitektur. 

 

                                          
 

Med ønsket om en rigtig god sommer 

Bestyrelsen for Smidstrup Strand Grundejerlav 


