Til medlemsforeningerne i Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.
Landliggersammenslutningens Forretningsudvalg har ved et møde torsdag den 4. april valgt at
konstituere den hidtidige næstformand, Jørn Stålfos, som formand, da sammenslutningens formand
gennem mange år, Flemming Christian Denker, af private grunde har valgt at stoppe. Det næste
delegeretmøde skal derfor vælge ny formand, da Jørn Stålfos har oplyst, at han alene stiller sig til
rådighed på posten som konstitueret formand frem til det næste delegeretmøde.
Forretningsudvalget har samtidig valgt Søren Bald som ny næstformand.
Han vil ikke ved delegeretmødet opstille som formand.
Efter vores vedtægters § 6, stk. 7 skal Forretningsudvalget udpege 3 repræsentanter til at deltage i
møder med kommunen. Selv om Gribskov kommune, for ganske nylig har oplyst, at man ikke længere
ønsker at medvirke til møder med landliggersammenslutningerne, finder Forretningsudvalget det
vigtigt at have sine tre repræsentanter på plads - ikke mindst da det også er vedtægtsfæstet.
De tre repræsentanter blev den konstituerede formand, Jørn Stålfos, kassereren Annelone Jensen og
det mangeårige forretningsudvalgsmedlem Karen Lise Rathsack. Ingen af de tre har bopæl i
kommunen og er derfor "ægte landliggere", hvilket vedtægterne foreskriver. Forretningsudvalget har
udpeget en række andre repræsentanter til forskellige emneområder. Har I spørgsmål til bestemte
emner, så kontakt gerne den konstituerede formand, Jørn Stålfos, på mail: mariaogjoern@gmail.com.
Forretningsudvalget har besluttet at indlede samtaler med Gribskov Grundejerforbund Øst for at
intensivere og forenkle samarbejdet - gerne med henblik på en egentlig sammenlægning af de to
foreninger. Til disse samtaler har man valgt næstformanden, Søren Bald, kassereren Annelone Jensen
og forretningsudvalgsmedlem Peter Riis-Hansen.
Samtalerne vil blive indledt indenfor den nærmeste fremtid.
Det årlige forårsmøde, som i år arrangeres af Gribskov Grundejerforbund Øst, ligger fredag den 31.
maj kl. 20.00. Det indledes med middag kl. 18. Der vil snarest blive indkaldt til arrangementet.
Både middag og møde afholdes i Gilleleje-Hallen, Bøgebakken 19 C, Gilleleje.
På selve mødets dagsorden vil der være et punkt om problemerne med vedligehold af private
fællesveje, hvor grundejerne som bekendt skal betale, kommunen bestemmer og politiet har det
afgørende ord! En repræsentant fra Vejdirektoratet kommer med et oplæg. De andre emner er endnu
ikke fastlagt, men temaer som "Nordkystens Fremtid" og "Kongernes Nordsjælland" er på banen.
Vi håber at se mange af jer til forårsmødet med dets ofte særdeles relevante debatter om forhold, der
optager os som landliggere.
Eventuelle henvendelser vedr. denne skrivelse kan bedst rettes til den konstituerede formand, Jørn
Stålfos.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget for Landliggersammenslutningen Gribskov Vest.
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