
LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN 
I Halsnæs Kommune 

 

Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2011 til 25. oktober 2012 
 
Landliggersammenslutningen har fortsat 40 foreninger med ca. 2.500 medlemmer. 
 
Forretningsudvalget har haft opgaverne fordelt således 
Kirsten Meleschko har som formand primært kontakten til sammenslutningens medlemsfor-
eninger og Halsnæs Kommune. 
Egon Pedersen er næstformand og holder os orienteret vedr. Halsnæs Kommune 
Peer Martin Larsen er kasserer 
Jørgen Dam Pedersen opdaterer medlemslisten og landliggersammenslutningens hjemmeside. 
OAK Nielsen er vores repræsentant i Grønt Råd 
Margit Larsen er sekretær 
 
Forretningsudvalget har holdt 3 møder. Møderne er afholdt privat i vore sommerhuse. 
Nedgangen i udgifter til mødeafholdelse fremgår nu tydeligt. Hvis mødet holdes i 
sommerhusområdet og de enkelte medlemmer er i området, udbetales der ikke kørerpenge. 
 
Grønt Råd 
I Grønt Råd gør vi fortsat opmærksom på forholdene for de bløde trafikanter i forhold til specielt 
cykelstier. Nyvej er efterhånden et fast emne på møderne, ligesom ønsket om at få lavet 
lokalplaner også fortsat er aktuelt. 
 
Hjemmesiden 
Som vi fortalte sidste år, har vi været i gang med at modernisere vores hjemmeside og i den 
forbindelse få den lavet så vi selv kan opdatere og vedligeholde den. 
 
Henvendelser fra medlemsforeninger 
Henvendelserne har drejet sig om råd vedr. specifikke ting, men også om forretningsudvalgets 
holdning og opfordring om at rejse en sag/emne i kommunen. 
Emner som medlemmerne har rejst: 

 Vedligeholdelse af grøfter 

 Renovation 

 Vedligeholdelse af veje 

 Ulovlig helårsbeboelse 

 Rod på grundene 
 
Vedligeholdelse af grøfter er fortsat et problem nogle steder. Vi har henvist til at de enkelte 
foreninger må gøre deres medlemmer opmærksom på hvad deres ansvar og forpligtelse er. Det 
kan bl.a. læses på Landliggersammenslutningens hjemmeside hvor der er en kort beskrivelse af 
emnet samt link til lov stoffet herom. 
 



Renovation Tidligt på sæsonen tog OAK Nielsen (FU) kontakt til kommunen for at drøfte den 
ændrede praksis med tømning af vore affalds containere, samt det urimelige i, at vi skal betale for 
en ydelse vi ikke får. OAK Nielsen fik et svævende svar om fleksibel afhentning i forhold til 
sommertemperaturen, og det jo også ville spare på vore veje. 
 
Vedligeholdelse af vore veje er et problem som optager en del medlemmer, hvorfor vi har sat 
emnet på som indledning til dette års delegeretmøde. 
 
Ulovlig helårsbeboelse er også et tema som nogle grundejerforeninger har rejst. Det er en ”varm 
kartoffel” som de enkelte grundejerforeninger som oftest ikke gør noget ved, af hensyn til 
husfreden. Man har registreret, at en del sommerhuse udlejes til udenlandske håndværkere, 
børnefamilier og andre. Man har også en fornemmelse af, at kommunen lejer huse til familier. 
Forretningsudvalget vil efter delegeretmødet, og den drøftelse der kan komme her, evt. rejse 
problemstillingen over for kommunen. 
 
Rod på grundene. Nogle grundejerforeninger har desværre medlemmer som bruger deres grund 
til at samle ting på, og som nærmest gør grunden til en mindre lodseplads. 
Selv om der har været flere henstillinger til disse grundejere om at få ryddet op, har det, i de fleste 
tilfælde, ikke hjulpet. 
Forretningsudvalget vil også rejse denne problematik over for kommunen. 
 
Vi har været meget glade for de henvendelser vi har fået fra sammenslutningens foreninger. Det 
er vores opfattelse, at de emner som rejses, kan genkendes af andre grundejerforeninger og 
vejlaug. 
 
Som det fremgår af beretningen, vil forretningsudvalget rejse disse emner over for kommunen. 
 
Landliggersammenslutningen har deltaget med OAK Nielsen og Egon Pedersen i kommunens årlige 
kontaktmøde 
 
Sidste år blev det foreslået evt. at have et kontingent frit år, da kassebeholdningen godt kan klare 
dette. Forretningsudvalget har drøftet forslaget, men mener det er bedre at nedsætte 
kontingentet, hvilket vi derfor vil stille som forslag i år. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt arbejdsår, med mange givtige drøftelser af medlemmernes 
henvendelser. 
 
På forretningsudvalgets vegne 
Kirsten Meleschko 
Formand 


