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Mødereferat
d.: 23-08-2007 kl.: 16:00 til 17:00 :

Bjørneklogruppen
Afholdt: "Det gule hus" i Græsted
Mødets
deltagere

Referat

Opgaveliste

Mødedeltagere
Top

Mødets deltagere og referent
Deltagere:

Klaus Engbart
Kaare Dubil
Kurt Christensen
Knud Nielsen

Fraværende:

Mødeleder:

Christian Lundberg

Referent:

Christian Lundberg

Bemærk.:

Dagsorden + referat
Punkter

1

Top
Præsentation af deltagerne og deres roller

Referat:

Christian Lundberg, Teknik, Vej, Forsyning, Gribskov Kommune, Tovholder.
Klaus Engbart, Grundejerkontaktudvalget, Grundejersammenslutningen
Knud Nielsen, Grundejersammenslutningen
Kaare Dubin, Landliggersammenslutningen Gribskov Vest
Kurt Christensen, Grundejerforbundet

2

Orientering om indsatsplan for Gribskov kommune

Referat:

Christian informerede om den vedtaget indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Og den nye
lovgivning der er blevet implementeret med indsatsplanen.
I det omfang det kan blive nødvendigt vil kommunen prioritere kontrollen af bekæmpelsen på følgende måde
- Tilstødende arealer til arealer hvor kommunen allerede bekæmper kæmpebjørnekloen.
- Beskyttet naturtyper og fredet arealer.
- Nye forekomster.

3

Formidling til grundejere

Referat:

Kommunen vil trygge både indsatsplanen og postkort om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, så hver
grundejerforeningsformænd kunne få dem udleveret.
Landliggersammenslutningen Gribskov Vest, holder generalforsamling til november, der kunne
formændene få udleveret deres eksemplar. Ligeledes ville Grundejersammenslutningen og
Grundejerforbundet udlevere indsatsplan og postkort til deres generalforsamling til foråret.
De grundejerforeninger der ikke vil være tilstede ved generalforsamlingerne, vil kommunen
fremsende indsatsplanen samt postkort til.
Forvaltningen arbejder på at få en hjemmeside hvor borgerne kan anmelde lokaliteter med
kæmpebjørneklo, på samme måde som det tidligere fungeret på amtets hjemmeside.
Anmeldelse af kæmpebjørneklo kan pt. foregå via mail : tvf@gribskov.dk eller pr. telefon :72496014
og spørg efter Christian Lundberg, Hans Lassen eller Dennis Petersen.
Det blev aftalt, at hvis medlemmerne har kendskab til hvor der er blevet bekæmpet
kæmpebjørneklo, på private arealer, ville man melde det tilbage til kommunen. Så kommunen bedre
kan planlægge sin indsats.
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Næste møde

Referat:

Næste møde er den 24 oktober, kl 15.00 hos Teknik, Vej og Forsyning. Græsted Stationsvej 8, Græsted.

5

Eventuelt

Referat:

Opgaveliste
Opgaver og handlinger besluttet på mødet
Opgaver/handlinger

Top
Ansvarlige

Forventet
realiseret

Gennemført

