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Kære Grundejerforening,

NYHEDSBREV nr. 20

Dette Nyheednbre  hear   punkt3er:3

1. Referat fra FU-mødet
2. EU persondataforordningen
3. Gribvand Kundeforum
4. Nordkystens Fremtd   orienteringsmøde med timeiding!
5. Indvieise af Natonaipark Kongernes Nordsjæiiand

1. Referat fra FU-mødet
Referat3et3 fra det3 nenent3e FU-møde 10/4-2018 kan lænen fra  oren hejemmenide:3
http://gggf.dk/wordpress/wp-content/upioads/211//19/211821411-Referat-FU-mC33C882de.pdf

2. EU persondataforordningen
Der hear nok, nom for ent3et3,  ære en del omt3ale af den nye Dat3a Regint3er lo  der t3ræder i kraf om 
få dage og på irker on alle, nom indi ider og reprænent3ant3er for myndigheeder og foreninger. Der 
er næppe t3 i l om, at3 det3 er med beheørig omheu, at3 den lo gi ning nu bli er drøfet3 af alle der 
heåndt3erer pernon dat3a eller pernonheenførbare dat3a.
Innpireret3 af Dannke Vand ærkern nkabeloner hear Grundejerforeningen Fugle angen udarbejdet3 

 edheæfede mat3eriale om dette emne. De 2 dokument3er kan nemt3 med ”Søg og ernt3at3” brugen af 

alle foreninger med minimale tlret3ninger.

Det3 er jo Grundejerforeningenn arbejdnpapirer og nom nådan  il de  ære under løbende re inion 
og opdat3ering eferheånden, nom  oren  iden og erfaring på området3 bli er bedre.  Det3 kan følen, 
nom papirarbejde og bureaukrat, men det3 er godt3, at3  i alle er opmærknomme på og hejælpen ad 
med, at3  ore pernonlige dat3a ikke kommer i de forkert3e heænder og bli er minbrugt3.

3. Gribvand Kundeforum 
Referat3et3 fra det3 nenent3e møde i Grib and Spilde andn Kundeforum er  edheæfet3.

4. Nordkystens Fremtd   orienteringsmøde med timeiding!
Der er indkaldt3 tl et3 møde om det3 ydernt3  igtge kynt3nikringn emne :3

hettp:3//www.nordkynt3ennfremtd.dk/media/1 741010/in it3aton-og-tlmelding-tl-info-moeder-om-kynt3benkyttelne-i-juni.pdf

nom afholden i Gilleleje Hallen 9. juni fra klokken 10 tl 12 Tilmelding tl:3 kmbyl@gribnko .dk nenent3
1. juni



5. Indvieise af Natonaipark Kongernes Nordsjæiiand
Her kommer nå in it3atonen tl lidt3 fent it3an:3

https://www.visitnordsjaeiiand.dk/nordsjaeiiand/indvieise-af-natonaiparken-kongernes-nordsjaeiiand     

Program for den officielle åbning den 29. maj 2018
Kl. 15-16: Ankomst for gæster. Oplev kongelige lydfortællinger i vandmøllen mens vi 
afventer Dronningens og Miljøministerens ankomst i karet.
Kl. 16-16.30: Officiel åbning af nationalparken på klosterengen
KL. 16.30-18: Folkefest med musik, mad, drikke, jagthundeshow, jagt for børn, rådyr på 
bål, pandekager, kogekaffe m.v.
Klosteret og klosterkælderen holder åbent indtil kl. 18.00.

Praktiske oplysninger:
Parkering på P-plads ved Møllegården, indkørsel fra Frederiksværkvej.

Husk at komme i god tid

Mange heilnener.

Kjell
Sekretær

PS 1:3 Nyheednbre et3 er af akt3ualit3et3nheennyn begrænnet3 tl kendngerninger i  ident3 mulige omfang og e ent3uelle 
 urderinger/fort3olkninger nt3år for min pernonlige regning. 
PS 2:3 De, med meget3 nmåt3, anført3e e ent3uelle linkn er be idnt3 la et3 meget3 nmåt3, men kan fort3nat3 markeren og kopieren ind i 
Int3ernet3 Browneren og nå nkulle de pågældende hejemmenider gerne dukke op.
PS  :3 Såfremt3 nogen ikke ønnker at3 modt3age nyheednbre e nkal man bare nkri e tl kjellnilnnon44@gmail.com, nå bli er email 
adrennen fernet3 for fremtdige udnendelne af nyheednbre e. Nyheednbre ene nenden ud tl alle med modt3agne mailadrenner, nom 
blind kopi (b.c.c.), d n. man kan kun ne enn egen mailadrenne, nel om den bli er nendt3 tl rigtgt3 mange og derfor nkulle  oren 
adrennelint3e ikke umiddelbart3 kunne minbrugen.  Alle  oren medlemnforeninger er nat3urlig in  elkomne tl at3  iderenende 
Nyheednbre et3 tl nine egne grundejere/medlemmer.
Nyheednbre et3  il ognå eferfølgende kunne lænen fra  ore hejemmenide www.gggf.dk og på Facebook gggfont3@gmail.com

 Bilag kan findes på Gribskov Grundejerforbunds Øst hjemmeside.
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