
GRUNDEJERFORENINGEN 

DRONNINGMØLLE  STANDPARK I-III 
 

UDKAST : JB har rettet måned for næste møde                                                         27. Januar 2009. 

 

Til      Medlemmer,bestyrelse og opslag. 

 

Emne: Referat fra bestyrelsesmøde d. 27 Januar 2009. 

 

           Dagsorden iht. indkaldelse. 

 

Pkt.  1. Velkomst. 

          FM  Kate Jacobsen (KJ) bød velkommen og ønskede alle godt nytår, hvilket ligeledes  

ønskes for alle medlemmer samt deres familier. 

 

Pkt. 2.  Vores hjemmeside. 

          Pt. prøvekøres og færdig redigeres vores hjemmeside , og forventes klar i den nærmeste 

fremtid. 

 

Pkt. 3. Dræning af det fredede område. 

           Med ref. til sidste møde har vi ikke hørt fra advokaten som vi har bedt om en nærmere 

 fortolkning, da det første svar vi fik , kunne fortolkes på flere måder. Til orientering er sagen  

også sendt til naturklagenævnet . Hvor lang tid nævnet er om at behandle sagen, kan vi desværre 

kun gætte om.  

 

Pkt. 4. Nyt fra vej og stiudvalget. 

            Med henvisning til sidste møde har formanden Peter Hauch (PH) i en skrivelse fra  

Gribskov Kommune (GK) erfaret, at stien fra Solbakkevej 26 og ud til banestien, skal være 4 meter 

bred. Naboen på østsiden har således bred sig ulovlig , hvilket vil blive påtalt. Endvidere har ejeren 

af Solbakkevej 26 , efter ansøgning til GK fået tilladelse fra GK til at ændre udkørsel til Solbakkevej, 

uden der har fundet en nabohøring sted..  PH vil undersøge med hvilket mandat GK har iht. privatvejs- 

loven.. 

           Vi har stadigvæk en del yderligere verserende sager bl.a. : 

           Lokalbanes rydning af skråningerne ! 

           Hullerne i vejbanen på det fredede område nord for jernbanen! 

           Kantbeskæring af græsrabatterne!  

           Nivellering af åbrinken ved Solbakkevej! 

           Dræning af det fredede område ( omtalt i pkt. 3. ) 

            

           Da vi i flere sager ikke selv kan bestemme må vi desværre væbne os med tålmodighed, 

men det vi selv kan styre, forventer vi at iværksætte snarest. 

 

Pkt. 5 Næste møde. 

           

          Næset møde er berammet til d. 3 marts 2009 kl. 1845 hos formanden.  

 

 

          PBV 

          Med venlig hilsen 

         Søren Holmboe, Sekr. 

        

 


