Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

Referat af Generalforsamling for
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
den 29. juli 2018 på Sankt Helene Centeret
Deltagelse: ca. 100 personer
Louise Panum Baastrup var bortrejst.
Dagsordenen for Generalforsamlingen var:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Valg af 2 revisorer
Behandling af forslag
Eventuelt.
anders Gerner Frost taler

1.Valg af dirigent:

Peter Fogh blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt iht. vedtægterne og
beslutningsdygtig. Beslutninger der ville blive
taget på mødet ville derfor være gældende for
Foreningen.
2. ÅRSBERETNING
Bestyrelsen arbejder som altid udfra vores
formålsparagraf, som består af 2 grundpiller.

1. Vi varetager medlemmernes interesser
som grundejere

2. Vi søger at bevare Tisvildes særpræg i en
balanceret udlikling
Grundejerforeningen har stået for disse principper
i de mere end 100 år, som foreningen har
eksisteret.
Og bestyrelsen arbejder fortsat med at varetage
ikke bare grundejernes interesser på klassisk
facon, men vi har også til opgave at sørge for, at
Tsivildes udvikling ikke går ud over Tisvildes
dejlige særpræg.
Bestyrelsen arbejder energisk med alt dette for
øje. Og heldigvis får vi i løbet af året mange
henvendelser med spørgsmål og kommentarer.

Vi synes at det er et spændende arbejde
MEN… vi behøver flere medlemmer til
bestyrelsen
Tænk over det under beretningen, om det vil
være noget for dig at være med i et hyggeligt
arbejde til gavn for Tisvildes udvikling.
Vi holder en pause i generalforsamlingen inden
valg af bestyrelse så I får lejlighed til at give Jer til
kende.
Årets Beretning :
ad1.
VEJE
Vedligeholdelse af veje, heri stamveje
Vi har i rigtig mange år og også sidste år haft
fokus på vedligeholdelse af vores fælles private
veje.
Vejene administreres efter de såkaldte byregler,
som betyder, at at den enkelte grundejer har
ansvar for vedligeholdelse af det stykke vej, som
ligger ud for grundstykket.
Fordi vores forening ebaseret på frivilligt
medlemskab og også dækker en ganske stor bid
af Tisvilde, kan vi ikke som normale
grundejerforeninger tage os af den praktiske
vejvedligeholdelse.
Vi har opfordret til og også hjulpet med til at
etablere vejfællesskaber. Og det fungere
efterhånden meget godt rundt omkring.
Men der findes i vores område flere veje, som vi
kalder stamveje. De fungerer som fødeveje til
andre, mindre veje. Dette medfører ofte et stort
slid på stamvejene. Og det er ikke retfærdigt for
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dem der bor i nr. 1 på disse veje at de skal
reparere for alle dem, som kører forbi, endda til
mange andre veje.
Vi har nu udtømt vores muligheder for at skabe
en løsning på problemetved at kommunen
overtager nogle af disse forpligtelser på
stamvejene.. Vi har haft byrådspolitikere,
administration….og også borgmesteren i tale.Der
henholdes til lovgivning og stramt budget.
Der findes een mulighed :
Hvis vejen er i dårlig stand generelt, kan det i
følge loven bedømmes, at vejen skal repareres
som helhed. I sådant tilfælde vil kommunen gå
ind og administrere, at alle skal medvirke til
udgiften….også sidevejene.

Ad 2.Bevarelse af Tisvildes særpræg i en
balanceret udvikling.
Nu kommer jeg til det næste fokusområde i
forholde til Grundejerforeningens formål, nemlig
vores arbejde med at bevare Tisvildes særpræg i
en balacenret udvikling.
MOLEN
Molen er færdig og indviet. Vores næstformand,
Bente Hyldahl Fogh og formand i Molens Venner
vil fortælle om færdiggørelsen.
Grundejerforeningen har givet 25.000kr, og har
derfor fået en plade med vores navn på en sten.

Vejnavneskilte
Også det med vejnavneskiltene nævnte vi sidste
år. De fleste kommuner sørger for at disse skilte
bliver fornyet ved behov. Men Gribskov kommune
holder sig til loven og private fællesveje og lader
grundejerne selv sørge for det.
Vi har talt med borgmesteren om det. Men der er
hverken villighed eller penge til vores forslag.
Skiltning under MIL viste sig også at være noget,
som vi selv skulle sørge for.
Vi har i bestyrelsen noteret, at der er visse vej,
som har problemer med at opsætte skilte. Det
drejer sig gerne om meget lange veje. Vi
opfordrer til at henvende sig til bestyrelsen for at
finde en løning.
LOKALPLANER.
En gammel byplanvedtæg, som omfattede
Lundene og dele af Hovedgaden mente
administrationen i Gribskov Kommune var
forældet og moden til aflysning.
Samtidig havde vi i bestyrelsen taget de gamel
forslag til ny lokalplan til præsentation i
kommunen.
Flemming beretter
KVASBUNKER, HEGN, RABATTER
Hvert år har vi haft diverse sager, som omhandler
problemer med hegn til nabo og vej, frigørelse af
rabatter og kvashegn.
Stener Bernvil med det og vil her fortælle
Div. Fotos

SCT:HANS
Vi har i flere år i bestyrelsen synes, at Sct. Hans
aften ved stranden i Tisvildeleje trængte til en
opgradering. Navnlig synes vi, at der skal være
mere sang omkring bålet. Sidste år delte vi sange
ud. Og i år gik vi mere aktivt ind i planlægningen.
Det vil Flemming fortælle om
Givet 5000kr.
BÆNKE
Opfordringen fra et medlem sidste år til at
opsætte bænke ved Stejlepladsen er endt med,
at Skov/Naturstyrelsen gav tilladelse til at
opsætte 2 bænke med angivelse af giver ! Det
endte med at 5 blev opsat., og det ser ud til, at
disse bænke var savnet, for de er næsten altid
optaget af folk, som nyder den smukke udsigt.
Rosa rogusa bsuskene vokser hurtigt op foran
nogle af bænkene. Vi har i foreningen carte
blanche til at beskære det nødvendige. Jeg
sender hermed en opfordring til Jer medlemmer
at bringe saks næste gang udsigten er forhindret
af vækster.
For øvrigt medvirkede en opfordring til beskæring
af roser på fortovet ned til P-pladsen i, at der nu
er et godt farbart fortov. Tak til skovfolkene for
deres imødekommenhed.
MIL
Vi har gennemgået spørgeskemaer fra sidste år,
tak for alle de mange tilkendegivelser og
bemærkninger, som vi har lagt til grund for vores
arbejde med at optimere festivalens påvirkning til
fælles bedste for hele Tisvilde
For bestyrelsen har det været det, som vi har
brugt mest tid på i vinterens løb.
STIG Hoffmeyer har i særlig grad arbejdet med
dette. Jeg giver ordet til Stig.
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Nye medlemmer
LOPPEMARKED
Vi har passet Lokalrådets kaffebod både sidste år
og nu også i år d. 30 juni.
Det er en god måde at samarbejde med
Lokalrådet og desuden får vi mulighed for at
reklamere lidt for os selv.
UDDELING AF INFOMATERIALE
Vi har her i sommerens løb kontaktet nye
grundejere for at gøre opmærksom på de mange
fordele og den indflydelse, som et medlemskab
medfører.
I medlemmer opfordres også til at reklamere lidt
for bekendte og naboer for et medlemsskab.
TISVILDENYT
Vi deltager som medlemmer af foreningen
TisvildeNyt hvert år i generalforsamlingen. Det
var 25 års jubilæum og derfor blev bladet estra
stort.. kDe øvrige medlemmer er Kirken,
Lokalrådet, Tisvilde Bio Vejby Tibirke selskabet
og nu også erhvervsforeningen.
HVID STRAND 3000kr.
Vi har som sædvanligt givet Foreningen Hvid
Strand 300kr for deres utrolige arbejde for at
holde vores strande på Nordkysten rene. Vi er
dybt taknemmelig for deres arbejde.
NATURLEGEPLADSEN
Naturlegepladsen er et dejligt nyt tiltag til
Tisvildes udvikling på en skøn måde. Vi kvitterer
med 5000kr i støtte til borde og bænke.
FORSKØNNELSESPRIS
Foreningen for Tisvildes Forskønnelse blev
fusioneret med Grundejerforeningen for flere år
siden.
Vi synes i bestyrelsen at det er en kær pligt hvert
år at udnævne en bebyggelse, som forskønner
Tisvilde i særlig grad.
Jeg giver ordet til vores bestyrelsesmedlem,
arkitekt.Dorthe Toft Lorentzen
Og det var ordet fra mig
3. Regnskab
Steffen Harpøth gennemgik regnskabet for 2018
og 2019

4. Budget
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for
2017 og budgettet for 2018 og 2019.
Kontingentet fastholdes uændret.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg
og blev genvalgt for to år:
· Elisabeth Harpøth
· Dorthe Toft Lorentzen (udtrådte)
· Louise Panum Baastrup
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg;
· Bente Hyldahl Fogh
· Flemming West Clausen
· Stig Hoffmeyer
· Steiner Bernvil (udtrådtr, blev suppleant)
Følgende indtrådte desuden i bestyrelsen for to
år som nyvalgt:
· Poul Rahbek
· Birgitte Henriques
Følgende er udtrådt af bestyrelsen
· Dorhe Toft Lorentzen
· Stener Bernvil
Følgende suppleanter blev valgt for et år,
· Stener Bernvil
· Svend Erik Christesen
6. Valg af revisor
Søren Carlsen var villig til at modtagevalg som
revisor og Peter Borris valg som suppleant for det
kommende år. Begge blev herefter valgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet to forslag:
Der ønskes hastighedsbegrænsning i Bygaden
og Hovedgaden. (vi taler med borgmesteren om
mulighederne)
Slugtvej bør renoveres helt ned til stranden.
(vi taler med borgmesteren om mulighederne)
8. Eventuelt
Der var en del drøftelser vedrørende Musik i
Lejet:
Larm i private haver døgnet rundt. Nedlukning af
musikken tidligere. Færre billetter. Opsætning af
ikke lokale madboder. Nye parkering forbudt
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skilte. Lokale værtshuse bør ikke have åbent til
05 om morgenen med musik.
8,1 Borgmester Anders Gerner Frost
Anders præsenterede sig, og fortalte om sit liv og
virke som borgmester, bager og
ejendomsmægler ofgfortalte om sine visioner for
kommunen som borgmester. Om Tisvildes
rivende udvikling, hvad kommunen vil med
byen,og om den kan tage presset. Om
Kanonhalløj, streetfood mv der udfordrer. Det er
måske er det kun i en kort årrække. Var åben for
nye og strammere lokalplaner, regulering af hegn
og bevarelse af særlige områder,
Han besvarede en del spørgsmål fra
medlemmerne.
Kan GRF komme ind i bestyrelsen i Mil ?
Hvad koster det kommunen at rydde efter MIL,
(tages fra en pulje beregnet til kulturelle events
overalt i kommunen)
Er der tilskud til Mil (nej)
Skoven giver tilladelse til størrelse og plac. af Mil.
Hjemmeværnet kan evt. være med til
trafikregulering. Giver Mil leje af p-pladsen (nej)
aftale med skoven.
Kystsikring, Der er ved at blive et blødt/hårdt
kystsikringsprogram.
Formanden afsluttede mødet og takkede Peter
Fogh for indsatsen som dirigent for
generalforsamlingen.
Referatet er godkendt af dirigenten Peter Fogh.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde
og Omegn.
Dette referat samt præsentationen fra
generalforsamlingen kan ses på foreningens
hjemmeside
www.tisvildegrf.dk

