Til Landliggersammenslutningens foreninger
og enkeltmedlemmer
Allerød den 31. juli 2017

EFTERÅRSMØDE
DEN 24. SEPTEMBER 2017
Herved indkaldes repræsentanter for Landliggersammenslutningens foreninger og laug samt øvrige
medlemmer til:

EFTERÅRSMØDE MED POLITIKERE
i
ESRUM KLOSTER
søndag 24. september kl 9:00 i
Klosterkælderen, Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12, Esrum, 3230 Græsted.
Mødet, hvor vi kan møde politikere i Gribskov Kommune, er arrangeret af Gribskov Grundejerforbund Øst.
Mødet starter klokken 9:00 med morgenmad.
Kl 9:30 i Munkesalen har Grundejerforbundet inviteret Politikere fra de partier der opstiller til
kommunalvalget i Gribskov Kommune. De vil hver holde et kort oplæg (ca. 5 minutter) om, hvad
de mener, der bør ske i fremtiden i Gribskov Kommune og hvilken rolle vi som sommerhusejere
bør have under temaet:
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'Hvilke mål og visioner har I i forhold til sommerhusejerne og hvordan styrker vi samarbejdet
mellem Kommunen og sommerhusejerne'?
Halvdelen af Gribskov Kommunes grundejere er sommerhusejere, mange har helårsstatus og flere
må forventes at få helårsstatus i henhold til den nye Planlov.
Efter de korte præsentationer er der debat med spørgsmål fra salen til klokken ca. 12. Herefter holder Grundejerforbundet repræsentantskabsmøde, i hvilket møde vi ikke deltager.
Nordkystens Fremtid, Naturpark Kongernes Nordsjælland og det daglige samarbejde med Gribskov
Kommune er emner som har stor indflydelse på alle sommerhusejere i Kommunen og dens grundejerforeninger.

Tilmelding
Som nævnt indledes mødet med morgenmad i Klosterkælderen kl. 09.00.
Da sammenslutningen betaler udgiften ved arrangementet skal vi af hensyn til planlægningen venligst anmode om hurtig tilmelding (max. 2 personer fra hver forening), og denne skulle gerne være
fremsendt senest den 25. august 2017.
Vi håber på et godt fremmøde.
Oplysning om deltagernavne bedes sendt til Landliggersammenslutningens kasserer, Jørn Stålfos,
Frederiksdalsvej 72, 2. th., 2830 Virum, eller på e-mail via Landliggersammenslutningens hjemmeside: www.landligger.dk under rubrikken: Kontakt.
På gensyn
med venlig hilsen
F. Denker
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