LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN
I Halsnæs Kommune

Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2013 - 25. oktober 2014
Landliggersammenslutningen har fortsat 40 foreninger der tæller omkring 2.500 medlemmer.
Der er på sidste delegeretmøde og det ekstraordinære delegeretmøde vedtaget nye
Vedtægter for sammenslutningen.
Vedtægterne kan ses på sammenslutningens hjemmeside.
Forretningsudvalget er reduceret til 6 medlemmer.
Kommunikation skal fortrinsvis ske ved mail til foreningernes formænd.
Der er enkelte foreninger hvor kontakten via mail ikke er mulig, der mangler mailadresser til deres
formænd.
Forretningsudvalgets opgaver er fordelt således:
Jørgen Dam Pedersen er formand og foreningens web-master
Inge Egeskjold er næstformand og holder os orienteret vedr. Halsnæs Kommune
Peer Martin Larsen er foreningens kasserer
Anette Stæhr er sekretær i FU
OAK Nielsen er vores repræsentant i Grønt Råd
Kirsten Meleschko er medlem af FU
Margit Larsen deltager som suppleant
Aase Sommer deltager som suppleant
Forretningsudvalget har holdt 5 møder. Møderne afholdes fortsat i privat regi.

Som aftalt ved de sidste års delegeretmøder, har Forretningsudvalget primært arbejdet på, at få
personlig kontakt til Halsnæs Kommune, hvilket er lykkedes.
Forretningsudvalget vil fortsat holde sig orienteret om opgaver i Halsnæs Forsyning, der har
indflydelse på sommerhusejernes hverdag.
Af øvrige emner der har haft vor opmærksomhed kan nævnes:
Møde med den nyvalgte borgmester
Den 16. oktober blev der afholdt et møde med Steen Hasselriis (V) der er den nye borgmester i
Halsnæs Kommune.
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Jørgen, OAK og Anette Stæhr deltog i mødet med Borgmesteren og den nyudnævnte direktør for
bl.a. teknik og miljø Kim Jørgensen.
Kim Jørgensen udarbejder et referat.
Mødet forløb i god, positiv ånd og der var interesse for at fortsætte med sådanne møder.
Lokalplaner
OAK Nielsen, Kirsten Meleschko og Anette Stæhr var i februar 2014 til møde med Pia Larsen
Weirum fra Halsnæs Kommune for at drøfte kommunens politik vedrørende lokalplaner. Det var
et meget informativt møde, der blandt andet har ført til, at vi i dag har inviteret Mette Vestergård
til at fortælle de delegerede om lokalplanarbejdet i Halsnæs Kommune.
Der er fremlagt et lokalplansforslag for Liseleje.

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
Den ”nye” hjemmeside har nu været i brug i et par år. Det er blevet betydelig nemmere for os
hurtigt at opdatere den da jeg nu selv kan gå direkte ind på den.
Kommunikation via mail
Der har været udsendt:
Indkaldelse til delegeretmødet.
Reminder vedr. indkaldelse til delegeretmøde, har givet respons.
Information vedr. Invitation til møde om ny affaldsplan for Halsnæs
Møderne holdes i Gjethuset torsdag d. 6. november.
Det første møde er kl. 16.30 – 17.30 med særlig fokus på virksomheder, og igen kl. 19.00 – 20.30
med særlig fokus på borgere og husholdninger.

Repræsentant fra Landliggersammenslutningen deltager i mødet
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Henvendelser fra medlemsforeninger
Henvendelserne har drejet sig om råd vedr. specifikke ting, men også om forretningsudvalgets
holdning samt opfordring til at rejse en sag/emne i kommunen.







Hvordan kan en GF håndhæve tinglyste servitutter?
Manglende vedligeholdelse af grøfter
Renovation i sommermånederne
Manglende vedligeholdelse af veje
Ulovlig helårsbeboelse
Rod på grundene

Ovennævnte punkter er som det fremgår tidligere i beretningen drøftet med kommunen, og vil
fortsat være emner vi vil holde øje med.

Sluttelig vil jeg gerne erindre om, ”at Landliggersammenslutningen ikke bliver bedre end det
medlemmerne gør den til”

På Forretningsudvalgets vegne
Jørgen Damm Pedersen
Formand
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