Forretningsudvalgets beretning for
perioden 17. oktober 2009 til 8. oktober 2010
Landliggersammenslutningen tæller i dag 40 foreninger med i alt 2.254 medlemmer.
Siden sidste delegeretmøde har 1 grundejerforening meldt sig ud og en har meldt sig ind
igen.
Ingen foreninger er i kontingentrestance.
Forretningsudvalget.
I forretningsudvalget er opgaverne fordelt på følgende måde.
Kirsten Meleschko er formand, og den der primært har kontakt til medlemsforeningerne og
Halsnæs Kommune.
Egon Pedersen er næstformand og den der holder os opdateret med information om
Kommunen
Peer Martin Larsen er kasserer
Jørgen Damm Pedersen tager sig af medlemslisterne og hjemmesiden
OAK Nielsen er sammenslutningens repræsentant i Grønt Råd
Margit Larsen er sekretær
Forretningsudvalget har afholdt fire møder, ét i Liseleje de øvrige i Hørsholm.
På sidste års delegeretmøde blev der henstillet til FU, at ”sætte tæring efter næring”,
hvorfor vi besluttede at ændre på kørselsgodtgørelsen således, at den nu er efter statens
lave takst. Derudover er møderne flyttet til Hørsholm, hvilket har betydet en nedgang i
kørte km. Fortæringsudgiften er ligeledes nedsat og der betales ikke for lån af lokale.
Nedgang i udgifter til mødeafholdelse vil først rigtig slå igennem i regnskabet ved næste
års regnskabsaflæggelse, idet vi jo i dette regnskabsår har mødeudgifter for tre møder for
perioden marts til september 2009.
Som noget nyt er vi overgået til netbank og har samlet vore bankforretninger i én bank.
Sidste år lovede vi, at der i opstilling af budgettet ville blive flere kolonner således at man
også kan se forrige års budget.
Desværre lever vi ikke op til denne aftale i det udsendte materiale til dette delegeretmøde.
Men vil råde bod på det ved fremlæggelsen af regnskab og budget.
Opgaver som forretningsudvalget har beskæftiget sig med i det forløbne år.
 hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje
 etablering af jordvold
 afbrænding af haveaffald
På sidste års delegeretmøde var der ønske om, at vi undersøgte hvilke retningslinjer der
er vedrørende vejchikane/hastighedsbekæmpende foranstaltninger. Derudover har vi, med
baggrund i de mange forskelligartede volde der skyder op rundt om i
sommerhusområderne, været i kontakt med kommunen om ovennævnte.
Tilbagemeldingen fra kommunen vedr. retningslinjer og ansøgning, om disse to emner er
lagt ind på sammenslutningens hjemmeside.

Afbrænding af haveaffald er jo overordnet ikke længere tilladt, hvorfor vi også har lagt
denne orientering, med links til Halsnaes.dk, ind på vores hjemmeside.
 Oversvømmelser i sommerhusområder ved store nedbørsmængder
Som vi orienterede om ved sidste års delegeretmøde, blev der på baggrund af en
grundejerforenings og Landliggersammenslutningens henvendelse til kommunen aftalt at
afholde et informationsmøde vedrørende rettigheder, pligter og ansvar i tilknytning til åbne
og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler, dræn og kloakledninger.
Mødet blev afholdt 10. juni 2010 i Rådhussalen. Fra kommunen deltog Miljø- og teknikchef
Rasmus Wiuff og Natur- og vandløbsmedarbejder Bent Larsen.
Derudover er vi i gang med at undersøge, hvor i sommerhusområderne der er kommunale
grøfter.


Den nye renovationsordning

Ligeledes med baggrund i henvendelser fra grundejerforeninger, som har rejst nogle
problem-stillinger vedrørende den nye renovationsordning, har forretningsudvalget
henvendt sig til Halsnæs kommunale forsyning S/A, afdelingen for renovation og
spildevand, og fået aftalt, at Per Hauge og eventuelt afdelingschef Finn Ellegaard deltager
som indledere ved dette års delegeretmøde.



Lokalplaner
Cykelsti og fortov på Nyvej

De bløde trafikanters vilkår på Nyvej blev der lavet en rapport om i 1998. Disse vilkår har
ikke ændret sig, hvorfor vi har ønsket at tage denne gamle sag op igen.
Sagen er nævnt overfor Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff, som også kort refererede til
den på mødet i juni. Kommunen fattes penge, hvorfor det ikke er denne opgave, der står
øverst på listen til at blive løst.
Forretningsudvalget har, med vores repræsentant i Grønt Råd, rejst begge disse temaer i
rådet.
Ønskes der en uddybning af ovenstående, er man velkommen til at kontakte O A K
Nielsen.


Melbylejren

Fra forretningsudvalget deltog to medlemmer i det første indledende møde om
Melbylejrens fremtidige anvendelse. Vi er ikke med i den nedsatte arbejdsgruppen, men
følger sagen fra sidelinjen.

Kontakt med Halsnæs kommune
Kontakten til kommunen, der som oftest er med afdelingen for Miljø- og Teknik, har været
meget positiv og konstruktiv.
Den 12. marts 2010 afholdt kommunen årets kontaktarrangement – et
netværksarrangement for kommunens professionelle og strategiske samarbejdspartnere.
Borgmester Helge Friis orienterede om, hvor kommunen er på vej hen og hvilke
udfordringer og udviklingsprojekter man ser i frem-tiden. Landliggersammenslutningens
formand deltog i mødet.
Kontakt til medlemmerne
I december 2009 udsendte vi et orienteringsbrev, hvori vi bl.a. igen opfordrede de enkelte
grun-dejerforeninger til at oplyse os om foreningens geografiske placering og derudover
give os en evt. mail-adresse på formand og kasserer.
Vi har fået tilbagemelding vedrørende grundejerforeningens geografiske placering fra
knapt halv-delen af sammenslutningens grundejerforeninger.
Af mail-adresser har vi 21 adresser på formænd og 8 på kasserer. Vi opfordrer fortsat til,
at give os disse oplysninger.
Der har været kontakt, via mail, fra medlemmer om forskellige problemstillinger, hvilket
tidligere er nævnt i beretningen.
På Landliggersammenslutningens hjemmeside vil der fortsat blive lagt information og
oplysninger om eventuelle nye tiltag.

www.landliggersammenslutningen.org
Vi håber at de emner, som er beskrevet i beretningen, kan være til gavn for
sammenslutningens foreninger.
Landliggersammenslutningens formål er at fremme sager af fælles interesse for
landliggere i Halsnæs Kommune. Forretningsudvalget opfordrer derfor medlemmerne til at
holde os orienteret
om, hvad der rører sig ude i de enkelte grundejerforeninger.
Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune bliver ikke bedre end det
medlemmerne gør den til.
På forretningsudvalgets vegne
Med venlig hilsen
Kirsten Meleschko
Formand

