
 
 

 15. september 2016 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd 
torsdag en 15. september 2016 kl. 19.00 i  Kirkehuset i Annisse 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og fra generalforsamlingen 
Referaterne blev godkendt 
 
 
3. Orientering fra møde i Lokalforeningsrådet 1. september og om dialogmødet med 

kommunen den 13. september 
Formanden aflagde referat af de to møder.  
 
 
4. Udflugt til bronzealder høje i lokalområdet. Kjartan Langsted, Nordsjællands 

Museum har givet tilsagn om at komme og holde foredraget. Hvorledes kan vi 
organisere det praktiske ? 

Vi nedsatte en arbejdsgruppe - Henning Jensen, Hans Klausen og Birthe Peltz, - som 
skal arbejde med arrangementet "Gravhøj og gravøl". Det blev aftalt, at turen til 
gravhøjen lægges på sammen fredag, som Fredags baren starter, det er fredag den 28. 
april 2017 kl. 15.30. Turen til gravhøjen forventes at være kl. 14 - i dagen anledning 
dispenseres fra Fredags barens alderskrav på 60 år, således at gæster under 60 år er 
velkomne.  
'Det våde får' inviteres - måske kan vi få Henrik til at lave en gravøl.  
 
 
5. Oprensning af gadekæret - gøre det i år, så det ikke bliver så slemt ? 
Vi har aftalt, at det bliver søndag den 25. september eller søndag den 2. oktober kl. 10. 
Ebbe Torpegaard og Robert Hansen taler med Carsten Selnæs om datoen.  
Henning Jensen og Niels Andersen orienterer Rudy Bergholt om oprensningen.  
 
 
6. Stigruppen orienterer - Ramløse ønsker at arbejde sammen med Annisse om stier 
Ramløse Lokalråd har foreslået, at Ramløse og Annisse arbejder sammen om stier, 
således at der kan blive stiforbindelse mellem de to byer.  



Lokalrådet er positivt indstillet over for at invitere Ingrid Dræby Pedersen formand for 
Ramløse Lokalråd.  
 
7. Energigruppen orienterer - blandt andet om udflugt til Klima- og Energiskole i 

Gunsølille 
Niels Andersen orienterede om de 10 ejendomme, hvor Lokalrådet nu overtager arbejdet 
med afkobling af regnvand fra kloak.  
 
Det blev påpeget at kommunens embedsmand pludseligt har ændret praksis for 
administration af vilkårene for at meddele tilladelse til nedsivning. Ansvaret nedsivning 
ligger hos den enkelte grundejer og kloakmesteren. Embedsmanden ønsker at kontrollere 
om kapaciteten på faskinerne er tilstrækkelig. Det har administrationen ikke tidligere 
krævet, derfor er der sket en ændring i administrationen.  
Annisse Lokalråd skal henvise til lighedsgrundsætningen, som er et grundlæggende 
ulovbestemt forvaltningsretligt princip, der skal sikre, at der som udgangspunkt træffes 
identiske afgørelser. Forvaltningsmyndighederne (Gribskov Kommune) er således 
underlagt et krav om, at der ikke må gøres forskel på ensartede tilfælde. Forvaltningen 
har aldrig tidligere krævet den type dokumentation, som der nu stilles krav om for at 
meddele nedsivningstilladelse.   
 
Det blev drøftet, om vi skal tage et møde med embedsmandens chef, da det også må 
være i kommunens interesse, at disse tilladelse kommer igennem. I morgen kl. 11.30 
kommer hele teknisk forvaltning på udflugt hos Annisse Borgerforenings formand, Rudy 
Bergholt. Niels Andersen og Henning Jensen stiller op hos Rudy Bergholt, og fortæller 
forvaltningen om arbejdet med afkobling af regnvand. I den forbindelse bør sagen om 
ændring af krav til dokumentation og ændring af administrativ praksis påpeges overfor 
kommunens embedsmænd.  
 
 
8. Der er ansat ny flygtningekoordinator, Sanne Kok - hun har tilbudt at komme til 

møde med Annisse Lokalråd, hvis vi er interesseret ? 
Der var ikke umiddelbart interesse. Hvis vi får behov for et besøg, ringer vi til hende.  
 
 
9. Orientering fra Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Bjørnehøjskolen og 

Menighedsrådet. 
Idrætsforeningen: deltog ikke i mødet, havde meldt afbud 
Forsamlingshuset:  
Huset holder Bierfest lørdag den 24. september  
I januar holder Lokalhistorisk Forening en aften, hvor der fortælles om  Petershvile og 
teglværket. 
I år blev det et godt Loppemarked med sammen omsætning som sidste år.  
Forsamlingshuset har udskriftet oliefyret med varmepumper 
Taget er forsat under forhandling. Der kører ventilationsanlæg, dermed begrænses 
ulemperne.  
Der er tilbud fra lokale malere om at få malet.  
P-pladsen er drænet og der er lagt nye sten på.  
Bjørnehøjskolen: 



Ny bestyrelse og en del nye medlemmer af bestyrelsen. 
Der har været afholdt et møde, hvor fokus var på budgettet og besparelse på alle 
kommunens skoler. Inklusion lettes nu hvor en pædagog arbejder sammen med lærerne. 
Samarbejdet mellem pædagog og lærer foreslås beskåret. Med den foreslåede beskæring 
er der ikke tid til at pædagogerne deltage.  
Annisse Lokalråds forslag om oprettelse af Klima-og Energiskole blev modtaget 
positivt.  
Menighedsrådet: 
Orienterings- og opstillingsmøde blev afholdt 13. september, og der blev opstillet en 
liste "Annisse listen", som forventes valgt. Der kan indtil den 27. september indleveres 
lister.  
 
 
10. Eventuelt 
Forslag om busskur til skolebørn -  
Busstopstederne er busselskabernes ejendom, hvorfor har brugerne aldrig ytret ønske om 
at få et busskur? Forældrene plejer at være opmærksomme på deres børns velfærd.  
Skuret på højre side tilgodeser formentlig behovet.  
Lokalrådet er af den opfattelse, at rådet ikke har modtaget ønsker om busskur fra folk, 
som bruger busstopstedet.  
I øvrigt har spørgeren fået et fyldestgørende svar fra kommunen, som vi synes, at han 
kan anvende.  
 
Indlæg til Guiden - 
Ebbe Torpegaard taler med Tine Bagger Sørensen om et indlæg om opstillingsmødet til 
menighedsrådsvalget. 
 
Vejtræer - 
Fra Annisse til Annisse Nord ser vejtræerne ikke godt ud. Lokalrådet har tidligere talt 
med Niels Færch Larsen, som bad os om at rette skriftlig henvendelse herom til 
Kommunen.  
 
 
 
11. Næste møder 
 

 Mandag den 14. november kl. 19 i Kirkehuset - Ingrid Dræby Pedersen, Ramløse 
Lokalråd inviteres til mødet, hvor Ebbe Torpegaard giver 'kølige bobler' 

 
 Fredag den 25. november  - julefrokost kl. 18.30 på Lykkelandsgaard.           

Hver deltager medbringer en ret til julefrokosten, hvori der deltager ca. 17-20 
personer. Senest mandag den 21. november meldes til lokalrådets formand, 
hvilket ret I påtænker at medtage til julebordet.  

 
 Onsdag den 1. marts bestyrelsesmøde kl. 19 i Kirkehuset 
 
 Torsdag den 16. marts kl. 19.30 generalforsamling i Annisse Forsamlingshus 


