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Kære Medlemsforeninger og Grundejere i Lokal området 
 

Invitation til Lokalmøde i Dronningmølle 
 
Vi har den store glæde at invitere til et møde med tre af vore ”byrødder” i Gribskov Kommune  
 
Formand Bo Jul Nielsen               Planudvalget (medlem af ØU) 
Formand Brian Lyck Jørgensen   Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (medlem af ØU & PU) 
Næstformand Morten Dahlberg Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (medlem af ØU, PU & SBF) 
 
som vil orientere om deres personlige forventninger til arbejdet i de respektive udvalg med særlig 
fokus på Miljø & Affaldssortering og Veje & Trafik.  
 
Sammen med jer og repræsentanter fra Bestyrelsen i Gribskov Landligger Forbund vil vi så kunne 
drøfte og afstemme forventninger til fremtiden. 
 
Det er vigtigt at vi erkender og indser, at de fremmødte gæster ikke kan ”sagsbehandle” på dette 
møde og vi skal derfor respektere, at specifikke tilkendegivelser om konkrete sagsemner bliver 
noteret og lyttet til og måske debatteret på personligt niveau af vore gæster. 
 
Bestyrelsen for Gribskov Landligger Forbund vil lede mødet og sammen med gæsterne lave et 
resume til orientering i vores næste Nyhedsbrev til vore medlemsforeninger. 
 

Mødet bliver afholdt i Dronningmølle Huset, Dronningmølle Strandvej 645B, 
3120 Dronningmølle (parkering på stationspladsen) – tilmelding er ikke påkrævet, men 
medlemsforeningerne har selvfølgelig fortrinsret til pladser ved tilmelding. 
 

lørdagen den 9. april fra kl. 14 til ca. 16  
 
Her er en mulighed for at deltage i kommunens borgerinddragelse, så mød op og lyt og giv jeres 
mening til kende. 
 
Vi planlægger et Forårsmøde i juni/juli, et yderligere lokalmøde i efteråret og vores Delegeretmøde i 
september. Nærmere orientering vil blive fremsendt med vores Nyhedsbreve og indkaldelser. 
 
Vel mødt! 
  
Mange hilsener 
 
På Bestyrelsens vegne 
 
Annelone Jensen & Kjell Nilsson 
Formand                  Sekretær  


