LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN
I Halsnæs Kommune
Forretningsudvalgets beretning for perioden 8. oktober 2010 til
31.september 2011
Landliggersammenslutningen har stadig 40 foreninger med i alt 2.254 medlemmer.
Forretningsudvalget.
Opgaverne i forretningsudvalget er fordelt på følgende måde:
Kirsten Meleschko formand er den der primært har kontakt til medlemsforeningerne og Halsnæs
Kommune.
Egon Pedersen næstformand og den der holder os opdateret med information om Kommunen.
Peer Martin Larsen, kasserer
Jørgen Damm Pedersen tager sig af medlemslisterne og hjemmesiden
OAK Nielsen er sammenslutningens repræsentant i Grønt Råd.
Margit Larsen er sekretæ.r
Forretningsudvalget har afholdt fire møder, tre i Stor København og et i Liseleje.
Nedgang i udgifter til mødeafholdelse, fortæring og kørsel, er nu slå igennem i dette års regnskab.
Blandt andet på foranledning af sammenslutningens revisor har vi skiftet fra Danske Bank til
Handelsbanken i Frederiksværk. I Danske Bank har vi haft udgifter til service-gebyrer på kr. 300,00,
hvilket ikke er tilfældet i Handelsbanken.
Som tidligere lovet er der i opstillingen af budgettet lavet flere kolonner, således at man også kan
se foregående års budget og regnskab.
Emner som forretningsudvalget har beskæftiget sig med.





Renovationsordningen og kompostering
Grønt Råd
Hjemmesiden
Kontakt med medlemmer, kommune og andre

Renovationsordningen og kompostering
Den ændrede renovationsordning i sommerperioden ser ud til at have fungeret godt, selv om
nogle har været utilfredse med det ekstra gebyr.
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Grønt Råd
Som nævnt i sidste års beretning, har Forretningsudvalget ved vores repræsentant i Grønt Råd,
OAK Nielsen, rejst problemet med forholdene for de bløde trafikanter på Nyvej i Asserbo.
Desværre ser det ud til fortsat at være en sag, der ikke prioriteres højt i kommunen. Vi slipper den
dog ikke, men vil fortsat følge op på den.
Hjemmesiden
Forretningsudvalget er i gang med at udarbejde forslag til ændring af Landliggersammenslutningens hjemmeside. Af hensyn til en hurtigere arbejdsgang ønsker vi bl.a. selv at have mulighed for
at indsætte og rette i tekst.
På hjemmesiden vil der fortsat blive lagt information og oplysninger om eventuelle nye tiltag.
Som noget nyt havde vi i uge 32 en annonce i Ugebladet med opfordring til Grundejerforeninger
samt vej- og trappelaug om at melde sig ind i Landliggersammenslutningen.
Kontakt til medlemmerne
Vi har haft henvendelse fra et par grundejerforeninger vedr. tvivlsspørgsmål.
I lighed med sidste år opfordrer vi fortsat til at give os e-mail-adresser på foreningernes formænd
og kasserer.

www.landliggersammenslutningen.org
Kontakt med Halsnæs kommune
Der har ikke været sager i årets løb, som har afstedkommet kontakt med kommunen.
Igen i år var Landliggersammenslutningen inviteret til kommunens kontaktarrangement – et
netværksarrangement for kommunens professionelle og strategiske samarbejdspartnere.
I forretningsudvalget er vi endvidere opmærksom på, hvad der rører sig i Landliggersammenslutningen Gribskov Vest. Sammenslutningen har 41 grundejerforeninger med ca. 3.500
medlemmer.
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 samt vej og trappelaug.
Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune bliver ikke bedre end det medlemmerne gør
den til.
På forretningsudvalgets vegne
Med venlig hilsen
Kirsten Meleschko
Formand

Delegeretmøde 2011

Side 2

