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          26 august 2018 

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

 

I anledning af bestyrelsesmøde afholdt d. 15 august 2018 kan gives følgende 

uddrag af de vigtigste punkter, der blev debatteret. 

 

Til mødet var følgende fremmødte: 

 

Formand Jørgen Brøndum, 

Næstformand Benny Andersen, 

Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch. 

Bestyrelsesmedlem Kate Jacobsen, 

Bestyrelsesmedlem Dennis Møller. 

Bestyrelsesmedlem Kris Kristensen. 

Suppleant Lone Abel. 

Kasserer Anne Møller havde forfald, 
 

 

Formanden bød de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen og alle gav af 

hensyn til de nyankomne en kort præsentation. 

 

Grundejerforbundet Gribskov Øst er en forening, som tager sig af generelle 

sager for grundejerforeningerne i området, og som vor Grundejerforening er 

medlem af. Kris og Dennis har sammen med formanden tilmeldt sig 

Grundejerforbundets Repræsentantskabsmøde d. 9 september i Gillelejehallen.. 

 

Af sager i Grundejerforbundets interessesfære er vi specielt interesseret 

i udpegningen af et stort område ved Tegners Museum som interesseområde for 

råstofudvinding. Dette er vi ligesom mange andre lokale samt Gribskov 

Kommune meget imod. Det er besluttet at Regionens råstofplan skal revideres, 

og vi håber meget, at de mange protester bevirker, at dette område ved 

Rusland er fjernet fra råstofplanen, når den reviderede udgave vedtages senere 

på året. 
  

Problemer med vores hjemmeside blev drøftet, og som aftalt ved tidligere 

bestyrelsesmøde vil Dennis og Peter undersøge mulighederne for udformning 

og vedligeholdelsen af en ny hjemmeside. 
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Af hensyn til de nye medlemmer blev givet en oversigt over vandproblemerne i 

Solbakkevejområdet, som havde foranlediget de forholdsvis store 

drænprojekter. Overfladevandet knyttet til Lokalbanen er et andet problem, og 

Lokalbanen har nu iværksat arbejdet med en rørføring på banens sydside langs 

vort område frem til det såkaldte Trekantområde i bunden af stikvejen ved 

Solbakkevej 68. Arbejdet forventes afsluttet indenfor få uger og derefter vil 

Lokalbanen sammen med Grundejerforeningen vurdere om tiltaget er 

tilstrækkeligt, eller der må søges en løsning med fremføring til Pandehave Å. 

 

Af udestående drænprojekter i eget regi er afledning af vand fra lavningen ved 

Solbakkevej 45, som vil blive gennemført snarest muligt. 

 

En grundejer havde til et medlem af bestyrelsen fremsendt anker om hunde og 

deres efterladenskaber, og dette punkt ville som tidligere meddelt til 

grundejeren blive diskuteret i Bestyrelsen. Bestyrelsen var enig om at anker, 

skal sendes til Grundejerforeningen og ikke til de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer. Endvidere var der enighed om, at kun væsentlige 

problemer bør tages op på bestyrelsesniveau. 

 

Hunde bør generelt være i snor uden for grundejernes matrikler, men eventuelle 

problemer med ”løse hunde”, bør kunne klares ved henvendelse til hundeejerne. 

Hvis der i nogle tilfælde forekommer efterladenskaber fra hundene, er det jo 

klart ikke hundenes skyld men mangel på god opførsel fra deres ejeres side. 

 

Det henstilles til alle hundeejere at medtage hundeposer, at samle op efter 

deres  hunde og at smide poserne i en af de mange skraldespande. 

 

Problemet med vej-ret ved Park Alle blev endnu engang drøftet. Det er tidligere 

aftalt, at vi skal have et møde med Kommunen og grundejerforeningen 

Fuglevangen, men sagen forsinkes i øjeblikket af, at der er kommet nyt 

personale hos Kommunen. 

 

Kassereren deltog ikke i mødet, men hun havde fremsendt en opgørelse over 

udgifter til dato. Af poster som falder i øjnene er specielt ”græsslåning” øst for 

Pandehave å, som forventeligt ikke kommer op på det budgetterede pga den 

lange tørre sommer. Til gengæld må påregnes nogle overskridelser af budgettet 

for diverse dræn, hvilke formanden for sti, skel og hegn tidligere har gjort rede 

for. 

  

Nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 22 oktober 2018, 
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