Referat fra Lokalrådets generalforsamling mandag den 29. marts 2016.
ad dagsordenspunkt 1 - Valg af dirigent
Inge Lykke blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamling var indkaldt lovligt
med 14 dages varsel til afholdelse inden udgangen af marts måned.
ad dagsordenspunkt 2 - Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om det forløbne år
Lokalrådets bestyrelsesformand, Jette Haugaard afgav på vegne af Lokalrådets bestyrelse
nedenstående beretning for det forløbne år.

Formandens beretning for 2015
Bestyrelsesmøder og generalforsamling:
Der har i Annisse Lokalråd været afholdt syv ordinære bestyrelsesmøder i 2015. Herudover har der
været afholdt generalforsamling i marts. Endelig har der været afholdt julefrokost i december. Til
julefrokosten var inviteret formand og næstformand for Bjørnhøj Skoles bestyrelse, Menighedsråd,
Forsamlingshus og Idrætsforening samt formand og næstformand for Annisse Idrætsforenings
Venner.
Annisse Lokalråd har igennem de seneste år være organiseret således, at Lokalrådet har to
arbejdsgrupper, nemlig en Annisse Lokalråds Energigruppe og Annisse Lokalråds Stigruppe.
Disse to arbejdsgrupper har hver især afholdt rigtig mange møder.
Bestyrelsen var i 2015 sammensat således:
formand
næstformand
kasserer
sekretær
medlemmer:

suppleanter:

Jette Haugaard
Henning Jensen
Hans Klausen
Niels Andersen
Bente Banemann
Robert Hansen
Ebbe Torpegaard
Peter Baumdal
Birthe Peltz
Lone Rytter Bech

Forsamlingshuset
Menighedsrådet
Idrætsforeningen

Bjørnhøjskolen har indstillet at tre forskellige personer vil deltage i Annisse Lokalråds møder

Arbejdet i 2015
I 2015 har været et ganske aktivt år for Annisse Lokalråd. Vi har blandt andet arbejdet med ..........
Annisse Børnehus
Annisse Lokalråd har hjulpet Annisse Børnehus' Forældrebestyrelse med at skrive høringssvaret til
Gribskov Kommunes Børneudvalgs indstilling om lukning af institutionen. Som bekendt lukkede
Børnehuset ikke.
Arbejdet i Lokalrådets Energigruppe:
Annisse Lokalråds Energigruppe inviterede alle grundejerforeninger til Klimamøde i Annisse
Forsamlingshus den 19. februar 2015.
På mødet orienterede Annisse Lokalråd om: ”Klimatilpasning i Ramløse og Annisse”
Annisse Lokalråd arbejder på at gøre Annisse til en ”Energilandsby”, og nu kobler Lokalrådet dette
sammen med en ”Klimapolitik i Annisse”, hvor der kan spares rigtigt megen energi ved
klimatilpasning.
Klimamødet den 19. februar udløste afholdelse af adskillige opfølgende møder med
grundejerforeninger. De opfølgende møder havde til formål at orientere grundejerforeningerne om
afkobling af regnvand fra kloaksystemet, om den praktiske løsning og om det deraf følgende
papirarbejde.
Annisse Lokalråds Energigruppe, har samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI Consult
skrevet 'Vejledning for hel eller delvis regnvandsseparering på private grunde'
Denne vejledning er et vigtigt stykke værktøj i arbejdet med klimatilpasning.
Energigruppen arbejder også fortsat med løsning til den kollektive varmeforsyning.
Vi må desværre se i øjnene, at firmaet Enopsol, som skulle udarbejde beregninger på et
grundvandsvarmeprojekt for to modellandsbyer, hvoraf Annisse var den ene, ikke har løftet
opgaven, til trods for at projektet var tildelt næste 900.000 fra Dansk Elforskningsråd.
Energigruppen arbejder derfor med at finde forskellige andre løsninger på, hvorledes gamle oliefyr i
vores område kan udskiftet på fornuftig vis.
Arbejdet i Lokalrådets Stigruppe:
Der har været holdt møde med kommunen, hvor Annisse Lokalråds Stigruppe henstillede, at
Gribskov kommune udviser større aktivitet med registreringen af stierne i kommunen. I
forlængelse heraf har Lokalråd foreslået, at kommunen etablere et stykke af Arresøstien.
Det kan ske ved et stiforløb i forsættelse af Klintevej over Naturstyrelsens matrikel ud til
Bakkelandet. Herfra videre langs Præstevej til Sandbjerggård, og herfra ad stykket, som allerede er
etableret nord for Sandbjerggård op mod Arresøhøj. Man passerer herfra gennem Ramløse Bakker
og videre til Ramløse havn.
Annisse Lokalråd er af den opfattelse, at etablering af det foreslåede forløb af Arresøstien vil være
et af mange gode strækninger, som vil kunne realiseres uafhængigt af hinanden. Gribskov
Kommune vil med Annisse Lokalråds forslag blive den kommune, der først realisere et længere
sammenhængende forløb af Arresøstien fra Annisse i syd til Frederiksværk kommune i vest.
Gribskov Kommune og Naturstyrelsen har efterfølgende været på besigtigelse af problematiske
lokaliteter i relation til Arresøstien sammen med Annisse Lokalråds Stigruppe.

Annisse Lokalråd orienter Arresøgruppen om, at lokalrådet igennem et stykke tid, har arbejdet på at
få etableret en naturvenlig, billig og enkel udgave af det oprindelige forslag til en Arresøsti
"Arresøsti Light".
Affaldsindsamling:
Lokalrådet deltog igen i april 2015 i affaldsindsamlingen, som er organiseret af Danmarks
Naturfredningsforening. Der deltog 4 personer i indsamlingen, der blev afsluttet med pizza og øl
betalt af Danmarks Naturfredningsforening.
Oprensning af gadekæret:
Det har ikke været nødvendigt at oprense gadekæret i år.
Høstmarked:
Menighedsrådet afholdt høstmarked i år i Forsamlingshuset. Annisse Lokalråd deltog på markedet
med spørgeskemaer, hvor man kunne komme med ris og ros til Lokalrådets arbejde.
Resultatet blev følgende fremadrettede ideer, som Lokalrådet overvejer at følge op på: Opdateret
hjemmeside - skiltning af events - promovering af landsbyen - hvordan sikre at Annisse kan blive
attraktiv for børnefamilier - sti rundt om Arresø - adgang til Nejede Vesterskov.
Julefrokost
Lokalrådet afholdt i december julefrokost i hos Hans Klausen og Karen Bering, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at takke for, at vi fik lov til at benytte Lykkegård hyggelige festlokaler til
Lokalrådets julefrokost.
Juletræstænding
Menighedsrådet har arrangeret, at spejderne kom og bar fakler. Menighedsrådet finansierede
æbleskiver, gløgg og sodavand eller andet til børnene. Borgerforeningen satte træet op.
Idrætsforeningen satte telt op, og Lokalrådet sørgede for uddelingen af gløgg og æbleskiver.
Fokuspunkter
Annisse Lokalråds Fokuspunkter for 2015
Nedenstående fokuspunkter er vedtaget af Lokalrådet og indberettet til kommunen. Alle lokalråd,
borgerforeninger og bylaug indberetter en gang om året fokuspunkter til kommunen.
 Annisse som energi- og klimalandsby - fokus på at indhente og formidle erfaringer til andre
lokalsamfund i kommunen.
 Natur- og landskabspleje i Annisse sogn, herunder være særligt opmærksom på, at gamle
stier ikke forsvinder.
 Aktiv deltagelse i samarbejde med de øvrige lokalråd, bylaug m.v. gennem
Lokalforeningsrådet samt Gribskov Kommune.
 Arbejde på at engagere og aktivere borgerne i lokalsamfundet, så vores sogn bliver et bedre
bosted for alle.
 Holde tæt kontakt til Ramløse Lokalråd med henblik på opnåelse af fordele pga.
sammenhold mellem to landsbyer.
Dialogmøde med kommunen
Annisse Lokalråd har deltaget i Gribskov Kommunes årlige dialogmøde.
Lokalforeningsrådet
Annisse Lokalråd er en del af paraplyorganisationen Lokalrådsforeningen, og Annisse Lokalråd har
deltaget aktivt i dette arbejde. Annisse har to medlemmer siddende i Lokalrådsforeningen, nemlig
Henning Jensen og Jette Haugaard, sidstnævnte også er formand for rådets kontaktudvalg.

Annisse Lokalråds kommunikation udadtil
Annisse Lokalråd har i 2015 løbende orienteret om Lokalrådets arbejde i Guiden, og der har været
orienteret om Lokalrådets arbejde med energi i Ugeposten.
Annisse Lokalråds samarbejdspartnere:
Lokalrådet har igennem året haft et godt samarbejde med alle Annisse foreninger og organisationer,
der er dog tre samarbejdspartnere, som jeg specielt vil nævne, nemlig Idrætsforeningen,
Forsamlingshuset, Bjørnhøjskolens skolebestyrelse, og Menighedsrådet, som der har været et
vældig godt og tæt samarbejde med.
Jeg vil også særligt nævne Annisse Borgerforening, som vi har arbejdet sammen med om
juletræstændingen.
Med disse ord vil jeg hermed afslutte formandens beretning for året 2015.
ad dagsordenspunkt 3 - Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Lokalrådets regnskab for 2015 blev fremlagt og godkendt.
ad dagsordenspunkt 4 - Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer.
ad dagsordenspunkt 5 - Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse
Der var ikke indkommet forslag fra Annisse Lokalrådets bestyrelse.
ad dagsordenspunkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Bente Banemann, som ikke ønsker at genopstille, Hans Klausen og Jette Haugaard, de to
sidstnævnte er villig til genvalg
Valgt blev: Birthe Peltz, Hans Klausen og Jette Haugaard
ad dagsordenspunkt 7 - Valg af bestyrelses-suppleanter (på valg for 1 år)
På valg er Lone Rytter-Bech og Birthe Peltz .
Valgt blev: Lone Rytter-Bech og Charlotte Utzon
ad dagsordenspunkt 8 - Valg af revisor
Revisor er ikke på valg i lige år
ad dagsordenspunkt 9 - Valg af revisorsuppleant
Valg af revisorsuppleant - Bo Simonsen villig til genvalg
Valgt blev:
ad dagsordenspunkt 10 - Eventuelt
Under dette punkt blev der under henvisning til sidste års generalforsamling spurgt om vandkunst i
gadekæret.

Der blev i forlængelse af ovenstående spørgsmål orienteret om ideer om bortledning af vejvand i
åbne render ned mod gadekæret og om forskønnelse af Annisse.
I den forbindelse er der også forslag og om at lade det eksisterende kunstværk indgå som den del af
de åbne render med vejvand. Det er tanken, at kunstværket eventuelt kan placeres således, at
vejvandet løber under kunstværket.
Der blev endvidere orienteret om projektet med afkobling af regnvand fra kloak i Annisse og i
Annisse Nord. Der var en repræsentant fra Tvingsbakken Grundejerforening, som fortalte om deres
erfaringer med arbejdet.
Til sidst under dette punkt gennemgik Tobias Kaufmanas hjemmesiden www.annisse.dk
Det blev foreslået, at grundejerforeningerne får deres egen fane på denne hjemmeside.
Niels Andersen (referent)

