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Generalforsamlingen 
Referatet fra generalforsamlingen afholdt 

den 5. sept. 2020 er udsendt pr. mail den 
1. okt. 2020 og vedlagt som bilag 1. Kan 

også læses på hjemmesiden. 

 
Konstitueret bestyrelse  

Efter generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig: 

- Formand, Kirsten E. Jessen 
- Næstformand og kasserer, Peter Borris 

- Sekretær, Dann Sidenius 
- Webmaster, Thomas Mose 

- Bestyrelsesmedlem, Ziva Ovesen 
 

Suppleanter: 

U.Lund og Clara Klingberg-Jensen    
 

Ekstraordinær 
generalforsamling  
Den 3. oktober 2020 blev der afholdt 

ekstraordinær generalforsamling jf. 
indkaldelsen, som var udsendt den 13. 

september.  
På mødet blev begge forslag, som 

bestyrelsen havde fremlagt, vedtaget. 
Referat af den ekstraordinære 

generalforsamling er vedlagt som bilag 2. 
Foreningens nye vedtægter vil snarest 

blive ajourført og sendt til samtlige 
medlemmer. 

 

Haveaffald efteråret 2020 

Afhentes i uge 43-44  

(18.-30. oktober) 

Udlægning må finde sted fra 

uge 41 
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Strandtrappen Melbys Vænge 

Retssagen omkring en fortsat åben 

adgang til strandtrappen Melbys Vænge er 
pga. af Corona-situationen blevet udskudt 

fra det oprindelige tidspunkt i foråret 
2020 til den 18., 19., 26. og 27. maj 

2021.  
Der er afholdt telefonmøde den 27. maj 

2020 mellem parternes advokater og 
dommer med det formål at forsøge at 

fremskynde tidspunktet for retsmøderne / 
hovedforhandlingen. Dommeren havde i 

den forbindelse foreslået muligheden for 
igen at forsøge et rets- eller mindeligt 

forlig. Endvidere havde vores respektive 
advokater også foreslået en særaftale om 

reetablering af trappen, mens sagen er i 

gang.  
Sagsøgte og deres advokat har desværre 

afvist forlig og reetablering af trappen.  
Det skal nævnes, at dommeren har 

ønsket at starte forhandlingerne med en 
besigtigelse af trappen og området. Forud 

for besigtigelsen har sagsøgte og deres 
advokat lovet at reetablere trappen, så 

den er brugbar til denne lejlighed. 
De af vore medlemmer, som må forvente 

at blive bedt om at vidne, er af vores ad-
vokat blevet orienteret direkte. 

Bestyrelsen arbejder sammen med vores 
advokat om at anlægge en påbudssag, 

som et forsøg på at få gjort trappen 

brugbar, mens sagen verserer. 
Når der foreligger nyt i sagen vil forenin-

gens medlemmer blive orienteret. 
 

Kloakoversvømmelse og for meget 
overflade vand 

Lundebjergvej/Iglekærvej  
Bestyrelsen arbejder fortsat sammen med 

Gribvand (GV) angående dette tilbage-
vendende problem i området omkring 

Lundebjergvej/Iglekærvej.   
GV har undersøgt forhold omkring en 

vedvarende ”fossen” af vand i en brønd 
tæt på vort område, men endnu ikke 

kunnet finde ud af, hvorfra vandet 

kommer. GV fortsætter undersøgelserne. 
Mht. de flowmålinger, som GV har nævnt 

de ville foretage, tyder det nu på, at de 

ikke vil foretage disse, da de er meget 

bekostelige. Bestyrelsen følger op på sa-

gen. Det gode samarbejde med GV fort-
sætter. Herudover vil bestyrelsen igen 

kontakte nogle entreprenører med det 
formål at finde en løsning på alt det over-

flade-/ regnvand, som samles i krydset.  
 

Kloaklugten i Brudsbakke 
Bestyrelsen har atter rettet henvendelse 

til GV om problemerne med den vedva-
rende kloaklugt i området. GV har efter-

følgende i uge 38 foretaget inspektion, 
hvor 3 kloakdæksler blev tætnet. Desu-

den har GV været i kontakt med en af 
landets førende leverandører af kloakpro-

dukter og de har anbefalet et lugtstoppro-

dukt, der kan placeres i brønde. Produktet 
neutraliserer aktivt de ammoniakholdige 

luftpartikler, der kan forekomme i større 
eller mindre mængder i spildevandssyste-
met og kan være årsag til lugtgener.  

Inden efterårsferien (uge 42) vil GV pla-

cere en lugtstopenhed i 1-2 af brøndene 
omkring Brudsbakke nr. 16. 

Det er også muligt GV vælger, som en 

ekstra indsats, at spule de pågældende 
ledningsstrækninger omkring ferieperio-

derne. 
Ovenstående er ikke varige løsninger iflg. 

GV, som nævner at de også er i gang 
med at undersøge markedet for kloak-

dæksler, der mere effektivt vil kunne til-
bageholde opstigende kloaklugt. 

GV vil gerne opretholde den gode dialog 
med vores grundejerforening. Derfor er 

det vigtigt, at I som grundejere, der måt-
te opleve lugtgener fra kloak venligst kon-

takter Gribvand kundeservice på telefon: 
48 40 41 00 eller sender en mail til kun-

deservice@gribvand.dk med kopi til for-

mand@godhavngrundejerforening.dk  
 

Rotter 
Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, 

skal du anmelde det til Gribskov Kom-
mune og deres samarbejdspartner Rento-

kil. Anmeldelsen foregår via RotteWeb og 
du kan anmelde døgnet rundt. Link til 

RotteWeb, klik her 

https://citizen.dw3.dk/96a95cac-6be9-4ca0-8cdf-034aa156eb32
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Gribvand – uvedkommende vand 

GV forventer at fortsætte deres undersø-

gelse af grundejernes kloakforhold i kom-
munen for bl.a. at opspore uvedkommen-

de vand i kloak. Der er undersøgt en ræk-
ke områder udenfor foreningens område. 

De næste undersøgelser forventes først at 
blive gennemført når GV er færdige med 

etablering af de nye rensningsanlæg, som 
forventes afsluttet ultimo 2021. 

Grundejere såvel som bestyrelsen vil blive 
orienteret inden en undersøgelse påbe-

gyndes i vort område.  
 

Husk at der ikke må ledes tagvand/over-
fladevand til kloak. Det belaster kloaksy-

stem og rensningsanlæg og er strengt 

ulovligt ! 
 

Fremtidens Feriehuse 

Gribvand vil gerne nå helt ud til sommer-
husejerne i kommunen. Derfor har de 

valgt at bidrage med indhold i Fremtidens 
Feriehuse, der er et magasin der omdeles 

direkte til sommerhusejere på deres 
hjemmeadresser. 

I magasinet sætter Gribvand bl.a. fokus 
på, hvad du må smide i toilettet, og hvor-

dan du sikrer din grund bedst mod store 
regnskyl. Du kan læse en elektroniske 

udgave  her 
 

Grøft eller dræn i haven  

Har du en åben grøft i din have, så er du 

bredejer jvnf. Vandløbsloven og dermed 

ansvarlig for vedligeholdelse af den del af 
grøften, som løber på din parcel. Det 

samme gælder, hvor ”grøften” er nedgra-
vet og løber i et drænrør på din ejendom. 

Det er yderst vigtigt, at den enkelte 
”bredejer” med jævne mellemrum, d.v.s. 

mindst hvert andet år, foretager en op-
rensning, måske ikke direkte for egen 

skyld, men også for andres, som kan væ-
re meget belastet af meget overflade-

vand. En grøft, der virker, er med til at 
minimere risikoen for oversvømmelser. 

VIGTIG! Manglende vedligeholdelse af 

vandløb og eller drænrør kan betyde, at 

du skal betale erstatning, hvis naboejen-

domme oversvømmes i flg. kommunens 
vejledning, Private vandløb og dræn , og 

vandløbsloven.  
 

Haveaffald – efteråret 2020 
I efteråret 2020 afhentes affaldet i uge 

43-44 (19.-30. oktober). 

Ordningen omfatter grene, blade, 
hække- og rosenafklip. Grene på op til 15 

cm i diameter kan indgå. Der afhentes op 

til 5 m3 per parcel, svarende til en bun-
ke 1 m høj, 1 m bred og 5 m lang. Rødder 

og stubbe skal lægges for sig! Det er nyt 
at der også kan udlægges rødder og 

stubbe i forbindelse med efterårsafhent-
ningen. 

Ordningen omfatter ikke anvendelse af 
nogen form for sække, og der må ikke 

udlægges jord. Der må heller ikke udlæg-
ges træprodukter f.eks. paller o.lign, fordi 

træet kan være behandlet (trykimpræne-
ret, malet) eller forsynet med søm. Have-

affaldet skal lægges i én samlet bunke og 
meget gerne overfor genboens bunke. 

Dette vil være en stor hjælp for vogn-

manden og skåne vores asfalt, da last-
vognen så ikke skal flyttes for mange 

gange. I opfordres til at tale med genboen 
om placering af jeres bunker. 

 
Entreprenøren fjerner de udlagte bunker i 

uge 43-44, men foretager ingen 
finpudsning af arealerne. Bestyrelsen 

henstiller til, at de af jer, som udlægger 
haveaffald lige tager en rive og en kost 

efter afhentningen og får fjernet de få 
rester affald fra rabatten og vejen ud for 

jeres parcel. En løs gren på vejen kan få 
fatale konsekvenser for en cyklist (barn 

som voksen).  

Tak for de positive beskeder om 
ordningen.  

Samlebunker 
Flere grundejere kan samle deres affald i 

én bunke, dette kan være aktuelt for eje-
re af koteletgrunde. Entreprenøren skal 

have besked om sådanne samlebunker og 

http://epages.nordadvertising.dk/fremtidens-feriehus-gribskov-2020/page/1
https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/soeer-vandloeb-og-draen/vandloeb-og-draen/private-vandloeb-og-draen/
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det skal ske via grundejerforeningen 

(v/Ziva Ovesen, kontaktinformation se 

nedenfor). 
 

Større mængder 

Man kan efter direkte aftale med entre-
prenøren, Vejby Cementstøberi og mod 

ekstrabetaling få afhentet større mæng-

der haveaffald fra sin parcel. Betalingen 
skal i så fald ske direkte fra grundejeren 

til Vejby Cementstøberi. Se kontaktinfor-
mation nedenfor. 
 

Foreningen anbefaler dog, at man først 
taler med sine naboer om de agter at 

udnytte hele deres kvote og laver samle-

bunker med dem. Grundejerforeningen 
betaler jo for at få hentet 5 m3 fra alle 

257 parceller. 
 

Samlebunker: 

Kontakt:  

Ziva Ovesen  

e-mail: bm1@godhavngrundejerforening.dk 

Mobil: 60 91 71 47 

 

Eller 

Kirsten E. Jessen 

formand@godhavngrundejerforening.dk 

 

Større mængder: 

Kontakt Vejby Cementstøberi, Møngevej 13, 

3210 Vejby 

e-mail: info@cement-stoeberi.dk 

Telefon: 48 70 61 35 

 
Forårsafhentning finder sted i uge 

15/16 (12.-23. april) 2021. 
 

Affaldsplan 2019-30 - 
Affaldssortering – Gribskov Kommune 

Gribskov kommunes plan for den fremti-
dige affaldssortering følges nøje både i 

grundejerforenings- og Landliggerfor-
bundsregi.  

Grundejerforeninger i hele kommunen var 
i december 2019 indbudt til et temamøde 

om ”Affaldsplanen 2019-2030”. Efter en 
rundbordsdiskussion med udgangspunkt i 

kommunens fire oplæg til mulige løsnin-

ger var der overvejende stemning for, at 
der skulle arbejdes videre med bl.a. "Op-

tisk sortering" dvs. sortering af husaffald i 

forskellig farvede plastposer, etablere 

små centrale affaldsstationer evt. på fæl-
lesarealer, eller nedgravede anlæg. Del-

tagerne opfordrede til en bedre og øget 
information om affaldssortering. Kommu-

nen har erfaringsudveksling/samarbejde 
med bl.a. Halsnæs og Farum Kommune. 

Iflg. kommunen vil der ikke blive truffet 
nogen endelig beslutning for den fremti-

dige handlingsplan for affaldsplanen, før 
den Nationale ressourceplan for affald, er 

endelig vedtaget, hvilket iflg. kommunen 
nu forventer at ske i 3. kvartal 2020. Når 

kommunen har et oplæg til den fremtidige 
affaldssortering og revideret cirkulære for 

håndtering af affald, vil bl.a. borgerne bli-

ve inviteret til en dialog om de fremtidige 
planer for affaldssortering 

Du kan læse mere om affaldsplanen på 
dette link.  Affaldsplan-Gribskov-2019-

2030 og i referatet fra By, Land og Udvik-
lings møde d. 18. aug. 2020 Ref. se punkt 

171 
 

Gribskov Landligger Forbund 
Forbundet blev en realitet 1. januar 2020 
og det repræsenterer mere end halvdelen 

af kommunens 14.000 sommerhusgrund-
ejere gennem de ca. 100 grundejerfor-

eninger, som er medlemmer.  
Forbundets formål er at fremme sager af 

fælles interesse for landliggerne i Grib-
skov Kommune overfor blandt andet 

statslige, regionale og kommunale myn-
digheder samt offentlige og private 

virksomheder og initiativer. 
Forbundet har den 13. september 2020 

afholdt dets første delegeretmøde og 

referatet af mødet kan læse her, Referat 
GLF delegeret møde 2020 eller på GLF´s 

hjemmeside. Du kan også følgle GLF’s 
virke på forbundets hjemmeside og via 

Facebook.  
 

 
 

mailto:info@cement-stoeberi.dk
https://www.gribskov.dk/media/4214/affaldsplan-gribskov-2019_2030.pdf
https://www.gribskov.dk/media/4214/affaldsplan-gribskov-2019_2030.pdf
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#26944cda-5870-4171-9a61-0b148c8c5f18
https://dagsordener.gribskov.dk/vis/#26944cda-5870-4171-9a61-0b148c8c5f18
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/09/Referat-GLF-Delegeretm%C3%B8de-2020.pdf
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/09/Referat-GLF-Delegeretm%C3%B8de-2020.pdf
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”Den gode og lidt sure side”

Det gode Naboskab 
Sommeren 2020 har jo budt på nogle ud-
fordringer mht. udendørsmusik og larm 

fra sommerfester specielt i uge 29, hvor 
Musik i Lejet plejer at finde sted. Selvom 

det jo ikke kun er i vores forening at nog-

le er blevet generet af høj musik spillet 
både for åbne døre og vinduer, men også 

fra Sound boxes, som bliver stillet på ter-
rasser, så må bestyrelsen på det kraftig-

ste henstille til alle grundejere herunder 
deres lånere/lejere til at udvise hensyn til 

de omkringboende.  

I nogle tilfælde er fester holdt i flere dage 

i træk, hvor naboer ikke har fået nattero. 
I vise tilfælde er politiet blevet kontaktet 

og i andre har bestyrelsen og medlemmer 
været nødt til at rettet henvendelse til 

”larmerne” og henstillet til, at der blev 
skruet ned for musikken mv. Nogle tog 

heldigvis henvendelsen alvorligt hvorimod 

andre kom med bemærkninger så som; 
”Det er ikke kun os der larmer, det gør 

mange andre også”! Jamen, det er da in-
gen undskyldning for, at en nabo ikke har 

sovet i 2-3 døgn p.g.a det - eller er det? 

Det kan simpelthen ikke være rigtigt at 

nogle grundejere skal ”flygte” fra deres 
sommerhus i uge 29! ”Du betaler måske 

deres ophold et andet sted?”. Tænk også 
på, hvis det var dig selv, som holdt ferie 

og i næsten en uge blev udsat for vedva-
rende larm fra naboen.  

Husk. Det er tinglyst på alle vore grunde, 
at højtalere, grammofoner og lignen-

de ikke må benyttes således at det 

volder de omboende ulempe.  

Heldigvis er der også nogle grundejere 

der har været så betænksomme at give 
de omkringboende besked om, at de ville 

holde fest en given dag. Tak til jer.  

Låner lige naboens skralde-
spand:  
Ja, det hænder så også, ikke kun i uge 29 
at nogle grundejere/lånere/lejere, har så 

meget affald, at deres egen affaldspose / 
container bliver overfyldt. ”De ser sig om-

kring i området og tænker ah, ha, den der 
ser ikke lige ud til at blive anvendt, så jeg 

dumper lige mit affald der”! NEJ, det gør 
man ikke. ”Hvor skal vedkommende så 

gøre af sit affald, når han/hun kommer 

senere og møder dette syn?”.  

 

Har du behov for en ekstra affaldssæk i 

en periode kan du købe en på genbrugs-
stationen i Helsinge, hvor du for øvrigt 

kan aflevere flasker, pap, etc. dog ikke 
madaffald.   

Det kan være en god ide altid at have 
en ekstra affaldssæk liggende. 
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Nyhedsbrev til sommerhusejere 

fra Gribskov Kommune 

Gribskov Kommune har annonceret, at de 

forventer at udsende det første nyheds-
brev til sommerhusejere efter sommeren 

2020. Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet 
på dette link Nyhedsbrev til sommerhus-

ejere. 

  

Hvornår er det nu, at jeg må 
bruge støjende maskiner ? 

På den ekstraordinære generalforsamling 

blev der vedtaget regler for, hvornår der 

må bruges støjende maskiner i forbindel-
se med større byggeopgaver. Disse nye 

regler gælder kun anlægsarbejder. De 
nuværende regler gælder stadig for de 

almindelige vedligeholdelsesarbejder, som 
du eller din havemand udfører. 

Regler for græsslåning og brug af 
motoriserede værktøjer til 

vedligeholdelses arbejder: 
Mandag-lørdag: Kl. 10-12 og kl. 14-

18. 
Søn- og helligdage: Kl. 10-13. 

 
Disse tidspunkter gælder alle maskiner så 

som: 

Motorsave, plæneklippere, buskryddere, 
flismaskiner, højtryksspulere, vinkelslibere 

og lign. 
 

Nybyggeri/renovering  
Ved anlægsarbejder, der typisk varer 

flere / mange dage, er der givet mulighed 

for at anvende maskiner og værktøjer i et 
længere tidsrum under nogle ganske be-

stemte vilkår. Disse vilkår er beskrevet i 
vedtægterne som snarest blive ajourført 

og sendt til samtlige medlemmer.  

 
Tung trafik i området  
Vi henstiller til, at I, der skal i gang med 
et renoveringsprojekt, nybyggeri eller 

andet anlægsarbejde, aftaler med jeres 

entreprenører, leverandører m.fl. om at 

udlægge køreplader, således at veje og 

rabatter ikke bliver ødelagt i den forbin-
delse. 

 
Sker dette ikke vil den enkelte grundejer 

fremover modtage en regning fra forenin-
gen til dækning af udgiften til udbedring 

af skaderne. 
Det har hidtil været alle foreningens 

medlemmer, der via deres kontingent har 
betalt til genopretning af rabatterne. Men 

det er dit ansvar at sikre, de ikke bliver 
ødelagt af din bil eller din entreprenør / 

håndværker.  
Selvfølgelig kan ingen blive ansvarlig for, 

at en ”tilfældig” leverandør/lastvogn øde-

lægger rabatten.   
 

Overkørsler/Rabat  
Græsarealerne/rabatterne langs vejene 

ejes af foreningen og er udlagt, dels for at 
give en åbenhed i vort område og dels for 

at regnvandet fra vejen har et sted at sive 

ned. Det er derfor ikke tilladt at cemen-
tere eller flisebelægge rabatarealer-

ne, uden der sikres en god nedsivning 
af overfladevand. 

 
Etablering eller ændring af indkørsel 

Ønsker du at etablere en ny indkørsel el-

ler ændre en eksisterende skal du søge 
om tilladelse hos Gribskov kommune.  

Der skal indsendes en udførlig beskrivelse 
af, hvor indkørslen ønskes etableret/æn-

dret, og der skal vedlægges et kortbilag.  

 

Høje træer  
Høje træer giver anledning til skyggege-
ner hos dig selv og naboer og udgør yder-

ligere en sikkerhedsrisiko. Når du nyder 
solen i din hængekøje i din have, må din 

nabo lide under skyggen fra dit træ. 
Skygge bevirker også at dit og måske 

naboens hus forbliver fugtige og ikke 

bliver gennemtørrede. 

https://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/din-bolig/nyhedsbrev-til-sommerhusejere/
https://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/din-bolig/nyhedsbrev-til-sommerhusejere/
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Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at 
tænke over egne træers indflydelse på 

naboernes forhold og til, at I taler med 

naboen om det og får løst problemet. 
Husk at solen flytter sig henover dagen og 

står lavt om vinteren. 

Beplantning i / mod skel 
Beplantning i skel skal være levende hegn 

og må ikke være faste hegn i hht. dekla-
rationerne. 

Beplantningen ved skel mod vej og fæl-
lesarealer skal holdes helt på egen grund 

og må ikke gro udover skellinjen. Desu-
den må beplantningen langs skellinjen 

maksimalt være 1,80 m høj. Dette gælder 

for beplantning i skel til nabo, foreningens 
stier, rabatter, veje og fællesarealer.    

Alle grundejere har pligt til at vedligehol-
de foreningens rabatarealer, stiarealer og 

fællesarealer ud for egen grund, og disse 
arealer må ikke vedvarende anvendes til 

oplagring eller parkering. 
Tænk også på, at der skal være et frirum 

over rabatter og kørebane samt et godt 
udsyn ved udkørsler så fodgængere, 

cyklister og biler ikke generes af nedhæn-
gende grene og beplantning.  

  

 
Gribskov Kommunes vejledning 

 

Bestyrelsen planlægger at foretage en 

”rundering” i området, hvilket bliver gjort 
med 3-4 års mellemrum, med det formål 

at sikre at foreningens deklarationer 
bliver overholdt.  
 

Nem adgang til tegninger og 
tilladelser over ejendomme i 
Gribskov Kommune 

Du kan online finde tegninger over byg-

ninger, tilladelser til tilbygninger eller om-

bygninger i kommunens bygningsarkiv. 
Klik ind på Weblager.dk for at se doku-

menterne. Er oplysningerne i Weblager 
ikke i overensstemmelse med virkelighe-

den, kan det skyldes, at byggeri ikke er 
anmeldt eller færdigmeldt til kommunen. 

Via borger.dk kan man rette henvendelse 
til kommunen og bede om yderligere op-

lysninger vedr. ejendommen.

https://www.weblager.dk/
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Deklarationer og byggeregler  
Ved nybyggeri skal man ud over de ting-
lyste deklarationer også overholde be-

stemmelserne i Bygningsreglementet.   
Bygningsreglementet indeholder bestem-

melser om administrative og byggetek-
niske forhold. 

Byggerier skal opfylde kravene i det 

bygningsreglement, der er gældende på 
det tidspunkt byggeriet påbegyndes eller  

ændres. Ny opdatering af bygningsregle-

mentet er sket pr. 1. januar 2020: BR18.  

 
Væsentlige betingelser er højde- og 

afstandskrav i sommerhusområder: 
Der skal være 

- mindst 5 m´s afstand til skel for bygnin-
ger med beboelse og mindst 2,5 m´s af-

stand til skel for småbygninger og en max 
højde på 2,5 m og uden beboelse. 

- afstand til andre bygninger skal være 
mindst 2,5 m. 

 

 
Du kan se de detaljerede regler for byggeri inkl. ombygning og tilbygning på Gribskov 
Kommunes hjemmeside http://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/byggeri/jeg-

skal-bygge/.  

 
Vær opmærksom på, at det er de 

mere specifikke regler i deklaratio-
nerne, der gælder før de generelle 

regler! 
Foreningens område er i sin tid udstykket 

på forskellige tidspunkter. Der findes der-
for 3 forskellige deklarationer for områ-

det. Deklarationerne er stort set ens, men 
der er små forskelle. Vær derfor opmærk-

som på, at du anvender den rigtige dekla-
ration for netop din ejendom. 

Deklarationen har du modtaget i forbin-
delse med købet af din ejendom, og de-

klarationen er tinglyst på din ejendom. 

Foreningens deklarationer kan også findes 
på foreningens hjemmeside 

http://godhavngrundejerforening.dk

BBR indberetning 
Al byggeri inklusiv carport, garage, ud-
huse, udbygning af eksisterende hus skal 

indberettes til BBR-registeret. BBR-hjem-
meside www.bbr.dk   

Manglende overholdelse af byggeregler og 

indberetninger kan give dig problemer 
ved salg og i forsikringsmæssige forhold, 

fordi indberetningerne ikke svarer til de 
faktiske forhold. 

Myndighederne tager jævnligt via droner 
luftfotos og kan følge bygningsmæssige 

forandringer på de enkelte grunde. Du 
kan se luftfoto af din ejendom på 

https://www.ois.dk under menupunktet 
BBR-meddelelse.    
 

 

http://bygningsreglementet.dk/
http://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/byggeri/jeg-skal-bygge/
http://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/byggeri/jeg-skal-bygge/
http://godhavngrundejerforening.dk/index.php?id=17
http://www.bbr.dk/
https://www.ois.dk/
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Maling af hjørnesten 
Projektet med frivillig hjælp til malingen 

gik ikke så godt, men du kan stadig nå 
det. 

Bestyrelsen har det nødvendige malergrej 
og hvor ville det være rart om I gad hjæl-

pe med at få malet hjørnestene. Du kan 
male de sten, der er i nærheden, få eller 

mange, »næsten« når det passer dig. Du 

er kun afhængig af, at det nødvendige 
malergrej er ledigt.  

Vi håber at så mange som muligt vil give 
en hånd med, så hjørnestenene igen kan 

fremstå pæne. Hvis ikke I gider hjælpe vil 
bestyrelsen indhente tilbud på at få malet 

stenene.  

     
          Den nye maling pynter! 
 

Kontingent  
Det anbefales at tilmelde sig Betalings-
service. De nødvendige oplysninger for 

tilmeldingen står på det tilsendte indbeta-
lingskort. Tilmeldingen vil spare dig og 

kassereren for tid og foreningen for porto 
– samt betalingen vil ske rettidigt.  

Der er 59 medlemmer, der endnu ikke er 
tilmeldt Betalingsservice.  

Kontaktinformationer 

E-mailadresser  
Vi savner mailadresser på 18 medlemmer. 

VIGTIGT: Har du skiftet mailadresse el-
ler har du for nyligt erhvervet en ejendom 

i GG, så venligst send os din mailadresse 
via  

kasserer@godhavngrundejerforening.
dk  

Din mailadresse bruges udelukkende af 
foreningen til at sende information om 

aktuelle forhold og til udsendelse af 
MedlemsNyt.  

 

Telefonnummer/Mobilnummer –  
I foreningens medlemsregister har vi også 

noteret telefonnumre for medlemmerne.   
Vi kan håndtere op til to telefonnumre per 

parcel. 
Det er vigtigt, at vi også har det/de rig-

tige telefonnumre så vi hurtigt kan kom-
me i kontakt med jer, f.eks. i tilfælde af 

skader eller anden akut situation.  

 

Hvordan får jeg ændret mine 

oplysninger 
Du kan opdatere dine kontaktinformatio-
ner ved at sende en mail til 

kasserer@godhavngrundejerforening.
dk  

NB! Mailadresse, telefonnumre og andre 
private kontaktinformationer videregives 

ikke til andre. 
 

 
 

 

mailto:kasserer@godhavngrundejerforening.dk
mailto:kasserer@godhavngrundejerforening.dk
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Desværre stadig ingen adgang !

Det er ikke lovligt at afbrænde 
haveaffald i  

sommerhusområder i 
Gribskov kommune 
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Foreningens ledelse 
 
Bestyrelse 
 
Kirsten E. Jessen(formand) 

Mail: 
formand@godhavngrundejerforening.dk 

 
Peter Borris (kasserer/næstfmd) 

Mail: 
kasserer@godhavngrundejerforening.dk 

 

Dann Sidenius (sekretær) 
Mail: 

sekretaer@godhavngrundejerforening.dk 
 

Thomas Mose (webmaster) 
Mail: 
webmaster@godhavngrundejerforening.dk 
 

Ziva Ovesen 
Mail:  

BM1@godhavngrundejerforening.dk 
 

Suppleanter 
U. Lund  

 
Clara Klingberg-Jensen  

 

 

Revisorer  
 
Klaus Gregersen 

 
Ellis Nygaard 

 
Revisorsuppleant 

Jan N. Jensen 

 

 
 

Henvendelse til bestyrelsen kan sende til   
 

formand@godhavngrundejerforening.dk eller 

kasserer@godhavngrundejerforening.dk  
 

Hjemmesiden:  godhavngrundejerforening.dk  
 

 

 

 

mailto:formand@godhavngrundejerforening.dk
../../../../../Downloads/kasserer@godhavngrundejerforening.dk
https://godhavngrundejerforening.dk/dokumenter/deklarationerne/

