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Gribvand A/S  

Bestyrelse  

  

  

                     19. juni 2017  

  

   

  

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2017  

  

Mødedato / sted: d. 13. juni 2017, Nordkysten, Pårupvej 183-185 Gilleleje. kl.17:00 – 

18:00  

  

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  

   Flemming Møller (FM)    

   Birgit Roswall (BR)  

   Mogens Pedersen (MP)  

   Irene Toft Hjort (ITH)  

   Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)  

   Mette Therkildsen (MT)  

  

Referent:       Mette Therkildsen  

  

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.  

  

Dagsorden for mødet  

  

  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. april 2017.  

  

2. Meddelelser fra formanden  

  

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen 

hertil.  

  

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.   

  

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2017 til 

orientering  

  

6. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i GVS (status, herunder 

afholdelse af borgermøde)  
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7. Kommunikation  

  

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde  

  

9. Eventuelt  

  

  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 6. april 2017. Referatet 

blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.  

  

  

2. Meddelelser fra formanden  

Der har været afholdt møde med TEK formanden (Brian L. Jørgensen) vedr. vejvand.   

  

Der har været møde i kredsen af forsyningsformænd og direktører.   

  

Endelig har der været afholdt generalforsamling. Ejeren er positiv i forhold til 

selskabets udvikling.   

  

Det forventes, at selskaberne fremadrettet selv kan inddrive restancer. Udmøntningen 

er ikke vedtaget endnu.  

  

  

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og 

stillingstagen hertil.  

Ingen bemærkninger.  

  

  

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. 

MT gennemgik kort følgende punkter:  

  

Ad1. 1. kvartalsrapport  

BR forespurgte til restruktureringen på Rågemark. MT fortalte, at der er tale om en 

konteringsfejl, da det vedr. Savværksvej.  

  

ITH forespurgte til udledningstilladelsen på Helsinge renseanlæg, da det er en 

gammel, der fremgår af hjemmesiden. JHH nævnte, at der er givet en ny 

udledningstilladelse til Helsinge renseanlæg, efter Kagerup renseanlæg er lukket og 

spildevandet ledes til Helsinge renseanlæg. Efter mødet er den offentliggjort på 

hjemmesiden. 

 

HH gennemgik kort sagen med Mølledammen på Idrætsvej i Helsinge. Preben Byskov 

ejer Idrætsvej 19. Der er en lokalplan som giver mulighed for udstykning på grunden. 

Der har tidligere ligget bl.a. et gartneri. I 2008 udførte Region Hovedstaden en 

indledende forureningsundersøgelse af grunden. Fra den indledende undersøgelse er 

der især fundet diffus forurening med metaller, PAH’er og tung olie i fyldjorden på 
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grunden. I nogle områder jordforureningen i de øvre fyldlag kraftig (over 

afskæringskriterierne), hvilket gør, at der her stor risiko for at komme i kontakt med 

kraftig forureningen ved følsom arealanvendelse, såsom boligejendom. Der er Preben 

Byskov bekendt med. Det blev bl.a. oplyst på mail af Gribvand efter et møde i  

Gribvand den 11. marts 2014. Gribvand Spildevand ejer et areal som støder op til 

Idrætsvej 19. Der har her været et åbent spildevandsbassin. Dette bassin er nu 

nedlagt.  

  

Den 10. maj 2017 deltog Gribvand Spildevand (Jannich Petersen og Henning Holm) i 

et møde med Preben Byskov,  Tine Byskov Søndergård og Ole Præst. Det blev på 

mødet aftalt, at Gribvand Spildevand foranstalter, at der bliver taget prøver i Preben 

Byskovs sø for at undersøge, om der er en forurening som stammer fra spildevand. 

Disse prøver kan sammenholdes med det oprensede slam fra Gribvand Spildevands 

tidligere spildevandsbassin. Preben Byskov er orienteret om, at det bliver firmaet 

Orbicon som forestår undersøgelserne, og at der vil foreligge en tidsplan for arbejdet i 

indeværende måned.  

Sagen har ved flere lejligheder været omtalt i lokalavisen Ugeposten på Preben  

Byskovs initiativ. Endvidere har Preben Byskov ved flere lejligheder blokeret 

Gribvands entreprenør BVN’s arbejde med nedlæggelsen af det tidligere 

spildevandsbassin. Det har i den forbindelse været nødvendigt med politianmeldelser. 

Bestyrelsen besluttede, at GVS fremsender et brev til Byskov, hvor der tages 

forbehold for erstatning i forbindelse med blokaderne af arbejdet.   

  

  

Ad2. Retssag ISS  

MT gennemgik kort sagen.   

  

GVS afventer modpartens udspil.  

  

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger orienteringen til efterretning.   

  

  

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2017 til 

orientering  

MT gennemgik kort balancen pr. 30. april 2017.   

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.  

   

  

6. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i GVS (status, herunder 

afholdelse af borgermøde)  

Ledelsen gennemgik kort status for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.  

Herunder,  

- Valget er offentliggjort pr. 13. juni  

- Der er udsendt pressemeddelelse  

- Annonce i ugeposten i uge 25  

- Grundejerforeningerne er kontaktet  
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- Nyhedsbrev er udsendt  

- Elektronisk værktøj til brug for afholdelse af valget er testet.  

  

Der er aftalt dato for borgermøde som bliver d. 12. september kl. 19 i Gribskovhallen, 

Græsted.  

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

  

  

7. Kommunikation  

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.  

  

  

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. september. Efter mødet afholdes der 

borgermøde i Gribskovhallen i Græsted med start kl. 19:00.   

  

  

9. Eventuelt  

  

Ingen bemærkninger  

  

  

  

  

Godkendt d. 12. september 2017  

  

  

  

_______________        ________________  

Jannich Petersen        Birgit Roswall  

  

  

_______________        ________________  

Flemming Møller         Mogens Pedersen  

    

  

_______________        ________________  

Irene Toft Hjort        Per Stig Gersholm Jensen  

  

  

  


