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Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2015- 11. september 2016 
 
Landliggersammenslutningen har på nuværende tidspunkt 38 foreninger der tæller 2123 
medlemmer. 
 
Forretningsudvalget er på 5 medlemmer og vil gerne udvide med flere 
 
Kommunikation er sket ved mail til foreningernes formænd, kun ved indkaldelser til 
delegeretmøder er alm post anvendt, der hvor mail adresser mangler.  
 
Der er enkelte foreninger hvor kontakten via mail ikke er mulig, der mangler mailadresser til deres 
formænd / kontaktpersoner. 
 
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 vakante 
  
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. 
 
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: 
 
Borgermøde 
 
OAK og AS har deltaget i borgermøde om Visioner for Halsnæs Kommune, en opfølgning på et 

møde med indbudte ressourcepersoner og organisationer. Vi skal arbejde på, at gøre LS til en af de 

organisationer, der inviteres til sådanne arrangementer. 
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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: 
 
Indkaldelse til delegeretmødet. 
 
Reminder vedr. indkaldelse til delegeretmøde, har givet respons. 
referater 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, og vejen ned til 
stranden, RealDania er ikke med, men kommunen har bevilget midler til  bedre adgang til 
stranden af Lisehøj vej. 
Forskønnelse af ankerpladsen i Liseleje 
 
 
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 
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 Renovation i sommerhusområderne 

 Tømmeløsninger land og sommerhuse 
 Alt efter, hvor i kommunen du bor, og hvilken type husstand du bor i, findes der forskellige 

løsninger. 

 Fritidshuse 
 I landområder og sommerhuskvarterer skal du ikke sortere dit affald i bioaffald og 

restaffald. Her har du i stedet én affaldsbeholder til dit affald, som tømmes hver 14. dag i 

sommerperioden 1. april til og med 30. september. 

 I perioden 1. oktober til og med 31. marts tømmer vi ikke affald fra sommerhuse medmindre 

der er givet helårsstatus. Besparelsen på dette er at fremfor at betale 708,70 for tømning pr 

år, betales der kun 354,35 inkl moms pr år for tømning. 

 Man kan dog tilvælge at være på helårstømning som sommerhusejer uden at have 

helårsstatus. Frem til 25.09.2016 kan du tilmelde dig helårstømning her 

 Du kan også bestille enkelte tømninger til 125,- kr inkl. moms. (Afhentes indenfor 5 

arbejdsdage) - dette kan du bestille pr. 30. september 2016 online på denne side. 

 Batterier og småt elektronik kan du aflevere på låget af din container. 

 Papir, pap og glas afleverer du på miljø-øerne eller på genbrugsstationerne. 

 Farligt affald, plast, metal, haveaffald og storskrald afleverer du på genbrugsstationerne. 

 Kompost 
 Ønsker du at kompostere dit grønne køkkenaffald – fx: kartoffelskræller, frugt og grøntsager 

– kan du bestille en kompostbeholder hos Halsnæs Forsyning på 

forsyning@halsnaesforsyning.dk eller på telefon 47 76 07 00 

TØMNING hver uge i sommermånederne, bliver nuværende ordning bibeholdt? 

 

 Manglende vedligeholdelse af veje 

 Ulovlig helårsbeboelse 

 Rod på grundene 

 Internetdækning i Halsnæs kommune 

 Den nye affaldsordning, sendt i E boks til alle sommerhusejere sept. 2016 
 

 
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 
 

https://halsnaes.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/afmeldmaterielandring.aspx
mailto:forsyning@halsnaesforsyning.dk
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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. 

Møde med borgmesteren 
Forretningsudvalget vil tage kontakt til borgmesteren og anmode om et møde, hvor emnernes 
indhold bliver med baggrund i vores delegeretmøde. 
 
 
 
 

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

På Forretningsudvalgets vegne 
Jørgen Damm Pedersen 
Formand 
 
 


