Bestyrelsens beretning for 2020
Bestyrelsesmøder, generalforsamling og bestyrelsens sammensætning:
Der har i Annisse Lokalråd været afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder i 2020. Herudover har der
været afholdt generalforsamling 24. juni 2020.
Bestyrelsen var i 2020 sammensat således:
formand
næstformand
kasserer
sekretær
medlemmer:

suppleanter:

Jette Haugaard
Henning Jensen
Ann-Christin Sommer
Niels Andersen
Karin Hammerum
Robert Hansen
Ebbe Torpegaard
Jesper Gorm
Henrik Pabst Vangmark
Charlotte Utzon
Ditte Maymann

Forsamlingshuset
Menighedsrådet
Idrætsforeningen
Bjørnehøjskolen

Annisse Lokalråds Fokuspunkter for 2020
•
•
•
•

Forbedre kommunikationen mellem grundejerforeningerne og lokalrådet.
Annisse sogns bæredygtighed Natur- og landskabspleje og for at fremme biodiversitet samt arbejde for at stier ikke
forsvinder og understøtte Esrum Tisvildevejen
Samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem Lokalforeningsrådet samt
Gribskov Kommune.

Bestyrelsesarbejdet i 2020
Lokalrådet har igennem flere år været organiseret med rådet samt to undergrupper – nemlig Annisse
Klima- og Energigruppe samt Stigruppen.
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Arbejdet i Lokalrådets bestyrelse:
Året 2020 har på mange måder adskilt sig fra alle andre år. Derfor vil beretningen i år også blive
kortere, fordi bestyrelsen ikke har været samlet mere end til tre møder.
Bestyrelsesarbejdet startede i februar, hvor bestyrelsen fulgte op på nytårskuren afholdt 16. januar.
Lokalrådet inviterede i 2020 også formændene for de sytten grundejerforeninger til nytårskur, hvor
borgmesteren talte om Samfundsglæde og lokal handlekraft.
Det var en både indsigtsfuld og meget inspirerende tale.
Ved vores opfølgning på bestyrelsesmødet i februar måtte bestyrelsen desværre konstatere, at alt for
få grundejerforeninger kommer til nytårskuren. I modsætning til for tyve år siden, hvor
grundejerforeningsformændene en gang om året blev inviteret til middag, så er det nu ikke muligt at
tiltrække mere end 4-5 formændene til nytårskur. Bestyrelsen lagde i 2020 ekstra kræfter i ikke kun
at inviterer grundejerforeningerne, men vi fulgte også op på invitationen ved at ringe til dem alle og
erindre om arrangementet. Har man forfald, er det jo også muligt at sende en substitut.

Annisse Lokalråd fik i 2020 noget helt nyt, nemlig en forretningsorden, som blev udarbejdet af
Karin Hammerum.
Forretningsordenen udstikker retningslinjer og arbejdsform for bestyrelsen. Vi har som tidligere
nævnt kun afhold to møder, udover mødet hvor forretningsordenen vedtaget, derfor må vi nok
konstatere, at vi i 2020 ikke fik løbet forretningsordenen i gang.
På bestyrelsesmødet i marts fulgte bestyrelsen også op på nytårskuren. Denne gang fulgte vi op på
nytårskurens præsentation og borgmesterens tilsagn om at ville hjælpe løsninger på sti- og
trafikproblemer. Bestyrelsen skrev til borgmesteren og fortalte lidt mere om fordelen ved de
foreslående løsninger, og om hvad ændringerne vil indebære.
I marts aftalte vi også, at Annisse Lokalråds arkiv skulle lægges på Dropbox med henblik på at sikre
Lokalrådets fremtidige drift. Det er nu gjort i en gratis variant. Fremover vil vi budgettere med IT
udgifter vores drift af bestyrelsen.
Den 1. marts 2020 oprettede vi to Facebook grupper for at styrke lokal kommunikation under
Corona Pandemien; Annisse Allerbedst og Støt lokalt i Gribskov for erhvervslivet; altså
gårdbutikker, restauranter og mange andre. Annisse Allerbedst har 546 medlemmer og Støt Lokalt i
Gribskov har 459. Den første har taget meget fart, og Støt Lokalt i Gribskov går lidt langsommere.
Måske er der støtte sammenhængskraft i Annisse end i Gribskov kommune.
Bestyrelsen besluttet også gå videre med arbejdet med ’Projekt Klimaskole’- om at gøre
Bjørnhøjskolen til en klimaskole, og vi overvejede muligheden af at søge Nordea Fonden om midler
til projektet.
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 7. april – men så lukke landet ned, og mødet blev først afholdt
i september.
I slutningen af juli havde bestyrelsen dog et kort ZOOM-møde, hvor vi drøftede muligheden for at
gå i pressen med et indlæg om Ren Arresø. Vi havde kontaktet en biolog om at skrive en faglig
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artikel om emnet, og bestyrelsen besluttede også, at Annisse Lokalråd ville betalte de 4000,- kr.,
som artiklen koster.
På bestyrelsesmødet i september blev den nyvalgte bestyrelse konstitueret med ny næstformand,
Karin Hammerum, kasserer Ann-Christin Sommer fortsatte på posten dette samme gjorde formand
Jette Haugaard.
Annisse Guidens redaktion indgår Annisse Lokalråd nu i, og er aktiv i udformningen af indlæg til
bladet.
Efter bestyrelsesmødet i september nåede bestyrelsen ikke flere møder i 2020.
Arbejdet i Annisse Lokalråds Klima- og Energigruppe:
Lokalrådets Klima- og Energigruppen har der kun været afholdt to fysiske møder i 2020.
På de to møder har det primært været spørgsmålet om Bjørnhøjskolen som klima- og energiskole,
som er blevet drøftet, og status på drøftelserne er at ’projektet afventer skolens økonomiske situation’
Statur på regnvandsafkoblingen er, at Arresøgrundene blev næsten afsluttet i 2020, men der mangler
en afslutning med yderligere en ejendom i forhold til det udbetalte beløb fra Gribvand.
Granly Grundejerforening er færdig med første omgang, det vil sige, at der er afkoblet 45 ud af 90.
De næste ejendomme skal betale10.000 oven i det faste beløb på 24.000 for at blive afkoblet.
Imidlertid ligger der en del penge i kassen til fordeling, når projektet er endeligt afsluttet.
Energigruppen har arbejdet meget med at oplægget til biologen, som skulle skrive om Ren Arresø.
Dette projekt gik imidlertid også i stå i 2020 på grund af Corona nedlukningen.

Arbejdet i Annisse Lokalrådets stigruppe:
Stigruppen og dens fire medlemmer har i 2020 afholdt fem fysiske møder, og utallige ZOOM–møder,
hvorfra stigruppen til trods for Corona nedlukning har arbejdet meget målrettet og aktivt.
To af gruppens medlemmer Niels Andersen og Karin Hammerum har i 2020 spadseret mange ture og
skrevet artikler til Guiden om stier i Annisse området. Der er indgået lodsejeraftaler om at gå på
private arealer. Naturstyrelsen Nordsjælland har også givet tilsagn om passage på styrelsens stier.
Gruppen har søgt om penge i Nordea Fonden til et udsigtspunkt ved Arresøhøj. Det overvejes også
at søge andre puljer og fonde.
Stigruppen har foreslået, at der etableres en mindesti for Bernt Nielsen. Derfor er Niels og Karin gået
i gang med at skrive om Bernt Nielsen.
Gruppen har også arbejdet mulighed for at forbedre forholdene langs Præstevej. Hans Lassen fra
Gribskov Kommune har givet tilsagn om, at kommunen vil tillade jordpåfyld på stien langs Præstevej
fra Bakkelandets Fællesareal til Arresøhøj.
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Lokalrådet har skrevet til Naturstyrelsen Nordsjælland om midler fra budgettet til yderligere
etablering af stier. Vandrere vil med de nye stier kunne slippe for at gå på asfalt på omkring en
kilometer langs søen.
Det er helt utroligt så kreative og aktive lokalrådet Stigruppe var i 2020.

Fredagsbaren på Garbolund:
I 2020 åbnede baren med halvanden måneds forsinkelse den 12. juni og lukkede med udgangen af
september.
Fredagsbaren drives af Lokalrådet, og alle over 60 år og bosat i Annisse Sogn er velkommen.
’Fredagsbar om Søndagen’ i Kirkehuset:
Er frokost afholdt efter en sen (kl. 10.30) gudstjeneste.
Det er Lokalrådet og Menighedsrådet, som i fællesskab forbereder frokosten efter den sene
gudstjeneste. Kirkefrokosten gennemføres en gang om måneden i vinterhalvåret. Det koster kr. 20
at spise med, og pengene går til Fredags barens kasse, som betaler for indkøb til frokosten. Alle er
velkomne også dem under 60 år.
I 2020 blev det grundet Corona nedlukning kun muligt at afholde kirkefrokosten tre gange.
Oprensning af gadekæret:
Gadekærsoprensning blev i 2020 varetaget af Annisse Lokalråd sammen med Carsten Selnæs.

Lokalforeningsrådet
Annisse Lokalråd er en del af paraplyorganisationen Lokalrådsforeningen, som koordinerer
samarbejdet mellem Gribskov Kommunes mange lokalsamfund – fra Dronningmølle i øst til
Tisvilde i vest.
Annisse Lokalråd har deltaget aktivt i dette arbejde siden oprettelsen af Lokalforeningsrådet i 2009.
Lokalforeningsrådet er repræsenteret i Gribskov Kommunes ’Grønne dialogforum’.

Annisse Lokalråds kommunikation udadtil
Annisse Lokalråd har i 2020 løbende orienteret om Lokalrådets arbejde i Guiden.

Annisse Lokalråds samarbejdspartnere:
Lokalrådet har igennem året haft et godt samarbejde med alle Annisses foreninger og
organisationer, der er dog fire samarbejdspartnere, som jeg specielt vil nævne, nemlig
Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolens, Tisvildevejen og
Menighedsrådet.
Jeg vil også særligt nævne Annisse Borgerforening, som vi i 2020 har samarbejdet med om
henvendelse til kommunen om hastighedsbegrænsning gennem Annisse. Henvendelsen bar frugt i
form af Præstevejs ny hastighedsgrænser på 60 km.
Med disse ord vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning for året 2020.
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