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En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko 
 
Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. 
 
Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning til følge og hun  
kunne ikke reddes. 
 
Formanden deltog i begravelsen 
 
Ære være hendes minde. 

 

 

Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2014 - 11. september 2015 
 
Landliggersammenslutningen har på nuværende tidspunkt 38 foreninger der tæller 2123 
medlemmer. 
 
Forretningsudvalget er på 5 medlemmer, da vi har mistet et af vores medlemmer. 
 
Kommunikation er sket ved mail til foreningernes formænd, kun ved indkaldelser til 
delegeretmøder er alm post anvendt hvor mail adresser mangler.  
 
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 
 
Suppleanter er Lilijan Vagner Smitt og Henrik Stielau 
  
Forretningsudvalget har holdt 5 møder. Møderne er stadig afholdt 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. 
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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. 

Jørgen Damm, OAK og Anette Stæhr deltog i mødet med Borgmesteren og den nyudnævnte 

direktør for bl.a. teknik og miljø Kim Jørgensen. 

Kim Jørgensen udarbejdede et referat.   

Referatet ligger på vores hjemmeside og har følgende overskrifter: 

1) Lokalplaner på vej 

2) Nyvej 

3) Mobildækning 

1) Vejsyn 

4) Oplæg på Delegeretmøder 

5) Kontakter til Grundejerforeningerne 

Mødet forløb i god, positiv ånd og der var interesse for at fortsætte med sådanne møder. 

Grønt Råd 
 
Landliggersammenslutningen har stadig en repræsentant i rådet. 
 
Grønt råd har haft en række møder, indholdet kan læses på kommunens hjemmeside, 
 
OAK er med i rådet, emner der skal tages op kan sendes til bestyrelsen, eller til OAK. 
 
Hjemmesiden 
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: 
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Indkaldelse til delegeretmødet. 
 
Reminder vedr. indkaldelse til delegeretmøde, har givet respons. 
 
Dette referat vil blive sendt pr. mail til foreningernes formænd, enkelte foreninger har ikke oplyst 
mail på deres formænd, de får et ”postkort” med henvisning til hjemmesiden. 
 
 
 

Nyt projekt i Liseleje 
 
Med udgangspunkt i forskønnelse af Liseleje, er der fokus på Ankertorvet,  
 

LISELEJE BYDER VELKOMMEN 
Potentialeplan for Liseleje 
 
Denne potentialeplan handler om Liselejes 

udvikling som international turistdestination på 

Den Danske Riviera. Planen er udviklet som del af 

et fælles projekt, der skal udvikle og markedsføre 

det særlige liv i badebyerne langs Den Danske 

Riviera, gentænke den klassiske badeferie og 

udvikle stedbundne turistkoncepter i danske 

kystferiebyer. I projektet deltager også Tisvildeleje, 

Gilleleje, Hornbæk og Humlebæk-Nivå. 

Visionen og de fem potentialeplaner 

henvender sig til alle, der arbejder med 

udvikling af Den Danske Riviera - turistaktører, 

erhvervsdrivende, kommunale planlægger, lokale 

investorer og ildsjæle. Planerne kan bruges 

i finansieringsøjemed og i forbindelse med 

projektudvikling og -forankring i de enkelte byer. 

De kan downloades på: 

www.visitNordsjaelland.com/badebyer 
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Kommunen, Landliggersammenslutningen, Borgerforeningen i Liseleje og en række 
erhvervsdrivende fra Liseleje deltager i projektet, der lige er startet. 
Der kan søges støtte i RealDania. 
 
 
 
 
Henvendelser fra medlemsforeninger 
Henvendelserne har stadig 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. 
 
 

Seneste kontakt med kommunen 
 
Der kom en mail fra kommunen den 17/9 2015 
 
Fremtidens Halsnæs  
 
Invitation til strategiseminar 
 
Kære frivilligt aktive 

Borgmesteren vil gerne invitere dig som aktiv borger i Halsnæs til at være med til at sætte retning for 

udvikling af en ny vision for Halsnæs – se vedhæftede invitation. 

Du kan følge debat om visionen på vores facebookside Fremtidens Halsnæs og har du øvrige spørgsmål 

til processen er du velkommen til at kontakte mig. 

Uddrag  

 Derfor vil vi gerne invitere dig til, hvad vi kalder et strategiseminar torsdag den 8. oktober 2015 

kl. 17.00 – 21.00 i Rådhussalen, Rådhuspladsen 1, Frederiksværk. Ved strategiseminaret vil du og 

80 andre personer sammen med byrådet arbejde med mulige fremtidsscenarier og strategiske 

https://www.facebook.com/fremtidenshalsnaes
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veje for Halsnæs. Vi serverer mad og drikke undervejs. Dine tanker og input er vigtige for områdets 

fremtid, så vi håber, at du vil deltage sammen med andre ildsjæle i Halsnæs. 

Venlig hilsen 

 
Henrik W. Sørensen 
Vækst- og udviklingskonsulent 

 
 
 
 

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

På Forretningsudvalgets vegne 
Jørgen Damm Pedersen 
Formand 
 
 


