
Bestyrelsens beretning for året 2013 -2014 
 
Velkommen til de 2 nye medlemmer på henholdsvis Valhalla nr. 2  Kristine Frederiksen & Kristian 
Bødker Frederiksen og Vejby Strandvej 78 Jakob Kofoed-Hansen.  Jørgen Andreasen , Kystvej 45 
har overdraget huset til næste generation.  
 
Sidste år skrev vi at Landliggersammenslutningen Gribskov Vest ville afholde et møde om arbejdet 
med  kystbeskyttelsen. Det kom der ikke noget konkret ud af. Nu er der igen indkaldt til et møde  
den 11. juni 2014 med stort set samme indhold. Det bliver spændende om stormen ”Bodil” har 
ændret kommunens holdning til kystbeskyttelse. 
 
Trappen til stranden tog stor skade under de to storme. Der skete store skred og ca. 7 meter af 
trappen forsvandt og en del af trappen blev næsten begravet i ler. 
På arbejdsdagen den 16. maj 2014 mødte mange medlemmer op,  og der blev lavet et stort 
arbejde. Det manglende stykke trappe blev erstattet af et nyindkøbt stykke. Tak til Leif og Peter. 
Ler blev gravet væk og nye balystre (tovholdere) blev sat op. Trappen blev rettet op, så nu er den 
brugbar, men der mangler stadig noget arbejde som forhåbentlig bliver udført på arbejdsdagen 
den 29. maj 2014.  
Reposen mangler også i år. Vi er i øjeblikket ved af få et eller flere tilbud på, at få sat en repos op. 
Vi tror at det kan lade sig gøre til højre for trappen. Her ser mest tørt ud. 
 
Vi er blevet gjort opmærksomme på et problem bl.a. på  Mølleengen. De gældende kommunale 
regler siger at man skal parkerer sin bil på egen grund.  Det er til gene for mange bl.a. 
skraldemanden. Vi må på det kraftigste opfordre de berørte grundejere om at få det bragt i orden 
hurtigst muligt. 
 
I det tidlige efterår fil vi et tilbud fra Hededanmark om besøg af en forstmand med henblik på 
vejledning og tilbud på fældning af træer og buske. Det tilbud tog ca. 20 grunde imod. Arbejdet 
skulle udføres i løbet af vinteren. Den korte vinter og de 2 storme gjorde desværre at tidsplanen 
skred alt for meget. I skrivende stund mangler der stadig noget arbejde at blive udført. Når man 
går rund i udstykningen kan man trods alt glæde sig over at der er blevet lysnet en del. 
 
Der har været en tvist med kommunen om dobbelt betaling ved brug af  genbrugsstationen. 
Tvisten opstod når man benyttede en vognmand til at transporterer affaldet til genbrugsstationen. 
Vognmanden blev opkrævet et gebyr når han afleverer affaldet selv om grundejeren via 
skattebilletten har betalt for at benytte genbrugspladsen. 
Det er nu rettet. Kommunen skriver: 
”Fra d. 1. januar 2013 blev ordningen ændret, således at der nu var muligt for virksomheden at blive fritaget for 
dobbeltbetaling i forbindelse med aflevering af affald.  
Der er på Gribskov Kommunes hjemmeside et direkte link til Vestforbrændings hjemmeside, her er procedure mm. 
beskrevet.”     
 
Og som altid: Husk at bjørneklo skal bekæmpes, rabatten skal vedligeholdes, og bevoksningen 
holdes inde, så det er muligt at gå i rabatten. 
 
PBV. 
Carl Christian Madsen 
26. maj 2014      



 


