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Dette Nyhedsbrev har 4 punkter:
1.
2.
3.
4.

Referat af Forretningsudvalgsmødet 8/10-2019
Sammenslutningen med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest
3 Borgmestre anmoder og Statens støtte til Kystsikring
Grusgrave og Valby Ler

Ad punkt 1. Referat af Forretningsudvalgsmødet 8/10-2019
Forretningsudvalget møde referat kan læses her fra hjemmesiden og fra vores Facebook side:
http://gggf.dk/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/20191008-Referat-FU-m%C3%B8de.pdf

Der er mange vigtige links til fordybelse af de mange emner, der er berørt i referatet.
Ad punkt 2. Sammenslutningen med Landliggersammenslutningen Gribskov Vest
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest afholder sit årlige Delegeretmøde den 2. november, hvor der
skal stemmes om sammenslutningen med GGØ. Vores forretningsudvalg er inviteret til mødet, som gæster.
Årsberetningen kan læses fra dette link:
https://www.dropbox.com/s/27w4vprx7ejtx4n/Landliggersammenslutningens%20beretning%202019.pdf?dl=0

Ad punkt 3. 3 Borgmestre anmoder og Statens støtte til Kystsikring
De seneste dokumenter, Advokatfirmaet Hortens oplæg om bidragsfordeling og NIRAS afgrænsningsnotat
kan læses her:
http://www.nordkystensfremtid.dk/media/14707028/notat-om-proportionalitet-og-ligebehandling-med-logoer.pdf
http://www.nordkystensfremtid.dk/media/14707024/nordkysten-fremtid-afgraensningsnotat-rev-efter-foroffentlighed-201900405.pdf

Halsnæs, Gribskov og Helsingørs Borgmestre har skrevet et åbent brev til Miljøministeren, som kan læses
her:
https://www.dropbox.com/s/qiicwn2ajot0o30/Brev%20til%20milj%C3%B8minister%20oktober%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sxts012hxi3ed3k/Statens%20bidrag%20til%20Kystsikring%20FAA%2015102019.pdf?dl=0

Ad Punkt 4. Grusgrave og Valby Ler
Region Hovedstadens Råstofsplan for 2020-2024 indeholder ikke længere interesseområde og
gravemarkering ved Tegners museum – se linket fra Referatet fra FU-mødet under punkt 1.
Frederiksborg Amts Avis har en god artikel om planerne for Valby Lergravning de næste 10 år, som kan
læses her: https://www.dropbox.com/s/2ll64ucoaus7cpi/Valby%20Ler%20til%20Wienerberger%20i%2010%20%C3%A5r%20FAA%2015102019.pdf?dl=0
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Nu man håbe, at der i aftalen om genetablering af området er sikret midler hertil, så Valby ikke står tilbage
med et ”ups”, som der skete ved lukningen af grusgraven ved Esrumvej 429:
https://www.dropbox.com/s/rszc6c8np8uwf2i/Grusgrav%20Esrumvej%20429-435.pdf?dl=0

Mange hilsener med ønsker om et dejligt efterår med mindre voldsom regn.
Kjell
Sekretær

PS 1: Nyhedsbrevet er af aktualitetshensyn søgt begrænset til kendsgerninger i videst mulige omfang og eventuelle vurderinger/fortolkninger
står for min personlige regning.
PS 2: De, med meget småt, anførte eventuelle links er bevidst lavet meget småt, men kan fortsat markeres og kopieres ind i Internet
Browseren og så skulle de pågældende hjemmesider eller dokumenter gerne dukke op.
PS 3: Såfremt nogen ikke ønsker at modtage nyhedsbreve skal man bare skrive til kjellnilsson44@gmail.com, så bliver e-mail-adressen fjernet
for fremtidige udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbrevene sendes ud til alle med modtagne mailadresser, som blind kopi (b.c.c.), dvs. man kan
kun se ens egen mailadresse, selvom den bliver sendt til rigtigt mange og derfor skulle vores adresseliste ikke umiddelbart kunne misbruges.
Alle vores medlemsforeninger er naturligvis velkomne til at videresende Nyhedsbrevet til sine egne grundejere/medlemmer.
Nyhedsbrevet vil også efterfølgende kunne læses fra vore hjemmeside www.gggf.dk og på Facebook gggfost@gmail.com
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