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Nyhedsbrev nr. 5 
 
Kære Grundejerforeningsmedlemmer 
 
Dette Nyhedsbrev behandler følgende punkter:  
  

1. Valg til Bestyrelsen på Delegeretmøde Søndag 13. september 2020 
2. Sommerhus Udlejning 
3. Bygningsreglementet 
4. Medlemsnyheder 
5. Vejret og vejbidrag 
6. ”Rodemennesker” som naboer 

1. Valg til Bestyrelsen på Delegeretmøde Søndag 13. september 2020 
 

Da det er Gribskov Landligger Forbunds første Delegeretmøde vil valget af bestyrelsesmedlemmer 
være lidt anderledes . GLF’s Vedtægter siger: 
§4.7 Ordinært delegeretmøde gennemføres med møderegistrering og en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning om bestyrelsens arbejde  
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent  
6. Valg jf. 4.8  
7. Eventuelt  
§4.8 Hvert år vælges formand, 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen – samt 1 revisor og 1 
revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten vælges for 2 år. De øvrige vælges for 1 år.  
§4.9 På stemmesedlerne skal der være angivet 3 navne.  
§4.10 Referat, underskrevet af dirigent, formand og referent, af delegeretmødet sendes snarest, som hovedregel 2 uger 
efter mødet med mail til foreningernes formænd og enkeltmedlemmer. 
 
Søndag den 13. september 2020 vil valglisten have følgende udseende: 
Formand, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år 
3 Bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i år og herefter alle lige år for 2 år 
3 Bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i år for 1 år og herefter alle ulige år for 2 år 
 
Formelt er dette jo en overgangsordning, som ikke er specificeret i GLF’s vedtægter, men bestyrelse 
håber fremgangsmåden kan godkendes på Delegeretmødet uden afholdelse af et ekstraordinært 
delegeretmøde? Bestyrelsesarbejdet er et ulønnet tillidshverv og Bestyrelsen opfordrer til at man 
på Delegeretmødet søger for at bestyrelsesmedlemmerne dækker sommerhusområderne bredt i 
Gribskov Kommune. 
Mere om bestyrelsesarbejdet kan læses fra GLF’s hjemmeside: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/05/Bestyrelsens-Forretningsorden.pdf og 
 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/04/GLF-Bestyrelsens-M%C3%B8der-og-Aktivitetsplan-2020.pdf 
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Bestyrelsen vil også opfordre medlemsforeningerne, der ønsker at stille kandidater op til valget til 
GLF’s Bestyrelse at fremsende navnet på sin kandidat, gerne med følgende oplysninger: 
 
Kandidatens Navn (gerne med billede) – sommerhusadresse og mobil nummer – 
Grundejerforening 
 
Kandidaterne forventes også at præsentere sig selv på Delegeretmøde. Bestyrelsesrelevant erfaring 
og uddannelse kan også anføres. Kandidatlisten vil blive udsendt med indkaldelsen, men den 
udelukker selvfølgelig ikke, at kandidater stiller op på selve Delegeretmødet den 13. september, 
men det er ønskeligt, at hvis man gør dette, at man kan dokumentere, at man bakkes op af en 
medlemsforening og er indstillet af grundejerforeningens bestyrelse. 
 

2. Sommerhus Udlejning 
 

Selvfølgelig skal vi grundejere kunne leje vore sommerhuse ud, men dette skal naturligvis ske med 
respekt for, at alle sommerhusejere har erhvervet sit sommerhus i tillid til gældende love og regler 
for vores sommerhusområder. Som det klart og tydelig fremgår at Erhvervsstyrelsens 
Administrative praksis i forbindelse med administrationen af Sommerhusloven: 
Privates udleje – sommerhuslovens § 1, stk. 1, nr. 1 Private ejere og brugere skal have tilladelse til 
at udleje eller fremleje ejendomme til ferieformål, hvis det sker erhvervsmæssigt eller for et længere 
tidsrum end 1 år. Udlejning af 1 – 2 ferieboliger anses normalt ikke som erhvervsmæssig udlejning, 
forudsat at ejeren selv benytter ferieboligen i et ikke-uvæsentligt omfang, og at udlejningen ikke får 
mere professionel karakter. Hvis en privatejet feriebolig kun bruges til udlejning og ikke bruges af 
ejeren selv, vil udlejningen dog blive anset som erhvervsmæssig i forhold til sommerhusloven.  
 
Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning gives som altovervejende hovedregel ikke. 
 
Udlejning af beboelser i sommerhusområder skal ske i overensstemmelse med planlovens § 40, stk. 1 
om sommer- og vintersæsonen, uanset om der er tale om udlejning, der kræver tilladelse efter 
sommerhusloven, og uanset om der er tale om erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig udlejning. 
 
 
Efter en henvendelse til Gribskov Kommune har GLF modtaget et tilsagn: ”vi har derfor besluttet, at 
vi fremover indsætter en orientering i de byggetilladelser, hvor der gives tilladelse til sommerhuse 
med mere end 10 sovepladser. Heraf vil komme til at fremgå, at der skal søges om tilladelse til 
erhvervsmæssig udlejning hos Erhvervsstyrelsen”. 
 
Læs mere herom: 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/03/Erhvervsstryelsens-Notat-af-01032018-om-administrativ-praksis-efter-sommerhusloven.pdf 
 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/04/Gmail-Udlejning-af-Mega-Sommerhuse-%E2%80%93-Administrativ-Praksis-i-Gribskov-Kommune.pdf 

 
3. Bygningsreglementet og Lokalplaner/tinglyste servitutter 
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Selvom Bygningsreglementets bestemmelser om om- og til-bygninger ikke direkte er 
raketvidenskab (se https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/08/Krav), så kan der tilsyneladende laves mange 
lokalplaner og gives mange kommunale dispensationer, som efterfølgende kan medføre, sikkert 
utilsigtede (?), naboklager og civile søgsmål og her er Gribskov Kommune én blandt mange 
kommuner.  
Det er især svært for os sommerhusejere at følge med i lokale høringer. GLF bestræber sig på at 
holde medlemsforeningerne orienteret og yder rådgivning og støtte efter bedste evne. Den seneste 
sag i Smidstrup endte med, at et meget uheldigt lokalplanforsalg for et færdigudviklet område blev 
trukket tilbage efter næste 40 høringsprotester (herunder også en fra GLF). 
    

4. Medlemsnyheder 

Vi har et punkt på vores hjemmeside, hvor vi kan lave links til Nyheder fra vores medlemsforeninger 
http://gribskovlandligger.dk/wp-content/uploads/2020/03/Medlems-nyt-Udfordringer-og-erfaringer.pdf  - som grundejerforening kan det 
være en stor hjælp at erfare, hvad andre grundejerforeninger har af erfaringer, fordi det viser sig 
tit, at vi ofte arbejder eller har arbejdet med de samme udfordringer. 
  

5. Vejret og vejbidrag 

Denne bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1234 er formuleret således, at vejmyndigheden, 
som er kommunen, kan læne sig tilbage og henvise enhver forespørgsel om vejret og vejbidrag til 
forhandling eller civilt søgsmål. Dette støder mange medlemmers retsbevidsthed.  
Vi vil gerne høre fra medlemmer om deres erfaringer på dette område, som f.eks. brug af private 
fællesveje til gennemkørsel eller som adgang til offentlige institutioner eller anlæg eller til en 
grundejer med mange besøgende.  
Ved at indsamle informationer herom vil vi kunne vurdere mulighederne for at påvirke vores 
lovgiver til at stramme love/bekendtgørelsen op, så der bruges lidt flere ”skal” end de nuværende 
meget uforpligtende ”kan”, som overlader en sagsbehandling til et kommunalt skøn, som reelt ikke 
kan appelleres/overklages. 
 

6. ”Rodemennesker” som naboer 

Mange lokalplaner og tinglyste deklarationer har ofte bestemmelser så som ligner:  
Den enkelte ejendom skal til enhver tid fremstå ryddelig. Der tillades således ikke unødigt 
oplag af nogen art, herunder byggeaffald, haveaffald, storskrald eller lign, der ved sit 
udseende eller placering kan skæmme området. I tilfælde af nybyggeri samt om- eller 
tilbygning skal ejendommens karakter af en byggeplads mindskes mest muligt. 
Henvendelser til Gribskov Kommunes politikere i et sådant ærinde mødes ofte meget positivt, men 
strander på administrationens passive vurdering af de meget subjektive udtryk, som ”unødigt” og 
”mest muligt”. Udtrykkene er selvfølgelig ikke objektive, men at dette skal medføre, at kommunen, 
som påtale myndighed, ikke udsteder påbud med trussel om dagbøder er IKKE okey – hvis det 
opfattes, som et stort problem for naboer og grundejerforening. Også her stødes almindelig 
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retsbevisthed ofte, hvilket ikke er acceptabelt. Underskriftsindsamlinger og medie kontakt kan være 
en mulighed?  
 
Mange hilsener og på gensyn til Delegeretmødet den 13. september, herom mere senere.  
 
Kjell 
 


