Referat af møde mellem Hvid Strand og Gribskov
kommune afholdt den 23. oktober 2018
Deltagere
Til stede: Birgitte Hjort, Bodil Madsen, Eva Luna Dahl, Franz Fröling, Helle von der Lippe, Henriette Vinther, John
Mogensen (Gribskov kommune), Johnny Christiansen, Karen Hjorth-Jensen, Nina Schmidt Jensen, Peter Hansen,
Rikke Dahl og Steen Gersager.
Kunne ikke komme: Anita Berit Hansen, Leif Jensen og Sverre Joensen.
Referent: Franz Fröling

Dagsorden
På opfordring fra Birgitte havde Steen rundsendt en dagsorden. Vi nåede de planlagte emner, og tilsyneladende
virkede det fint på denne måde.

Donation
Der var stor glæde over, at Steen har foranlediget, at ReD Associates donerer 7.500 kr til Hvid Strand. Steen
havde i anden sammenhæng fået lov til at vælge en organisation, der skulle modtage dette beløb, og Steen har
valgt Hvid Strand. Det er vi meget taknemmelige for – det er en flot påskønnelse, mange tak, Steen!

30-årsjubilæum og synlighed
Vores udflugt til Stængehus i 2018 var meget vellykket. Vi vil derfor bruge erfaringen herfra som grundlag for en
flot markering af vores 30-årsjubilæum i 2019.
Vi vil gerne invitere enten Gribskov kommunes borgmester eller en udvalgsformand til arrangementet. Franz
foreslog, at vi også spørger kommunen, om en medarbejder herfra vil holde et foredrag om kystsikring, gerne
specifikt for Gribskov kommune.
Vi regner med at holde arrangementet i maj måned 2019. Stængehus blev nævnt som et godt sted, men andre
forslag er velkomne. Vi har nedsat et festudvalg, som består af Birgitte, Nina og Franz.

Nye trøjer
Der var flere, der efterlyste ekstra trøjer. Steen ligger inde med restlageret, så Steen vil vende tilbage
vedrørende disponible størrelser1.
Vi har bedt John om at undersøge, hvad trøjer i forskellige farver vil koste, og hvad kommunen på dette grundlag
kan tænkes at ville sponsere.
Hvis der skal laves nye trøjer, må trykket foran gerne blive større – hvis vi går med rygsæk, er trykket bag på
trøjen jo skjult.
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Steen har efterfølgende oplyst, at der er ti trøjer tilbage i størrelse "lille", fire i størrelse 3 (vi gætter på, at det svarer til
"mellem") og fem i størrelse 5 (vi gætter på "stor"). Alle trøjer er hvide.
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Der var stemning for såvel hvide som blå trøjer. En jubilæumstrøje med indskriften Hvid Strand – siden 1989,
Hvid Strand gennem 30 år eller noget tilsvarende ville være alle tiders. Lad os vende tilbage til det, når vi ved,
hvad kommunen kan tilbyde.

Medlemsliste efter anciennitet – to minutter til hver
Alle fik et par minutter til at fortælle lidt om sig selv og deres oplevelser i forbindelse med strandrensningen.

Familien med på tur
Det viste sig, at flere af os inviterer familie og venner med på deres strandrensningsture.
Steen har bestilt ekstra gribestænger, også i børnestørrelse, så kontakt Steen, hvis du har brug for en ekstra
gribestang.

Kystsikring
John fortalte om kommunens kystsikring. Det er altid spændende at høre om planer og de forhold, der taler for
og imod forskellige tekniske løsninger. F.eks. kan en kystsikring føre til en fin strand ét sted, men da der er en
begrænset mængde sand til rådighed, kan det let betyde mindre sand og flere sten andre steder.
Vi hørte også om årets indsats hos livredderne. Der har desværre været nogle drukneulykker i år. Det korte af
det lange er, at man skal tænke sig om, når man går i vandet: Følg de gængse baderåd, og svøm ikke mod
strømmen, hvis du er så uheldig at komme ud i et revlehul.
Se f.eks. her: https://www.respektforvand.dk/i-vandet/paa-stranden/revlehuller.

Poser
Der var ros til de små poser, som er gode, når man "lige" falder over noget på stranden. Man kan også udlevere
dem til andre på stranden – langt de fleste er glade for det. Der ligger både små og store poser i skuret i
Tisvildeleje.

Affald
Vi bør som hovedregel pakke tøj, vi finder på stranden, sammen, hvis vi er sikre på, at ejeren har forladt det. Så
er der ikke andre, der af misforstået hjælpsomhed ringer 112.
De fleste af os havde oplevet en vis nedgang i affaldsmængden. Hvilket må siges at være meget opmuntrende
den flotte sommer taget i betragtning. Undtagelserne er arealerne i nærheden af arrangementer som
Tisvildeleje går i fisk og Musik i Lejet. Selv om arrangørerne gør meget ud af at rydde pænt op, er der alligevel
glas, flasker, pizzabakker og det, der er værre, tilbage i en betragtelig zone rundt om festpladsen.
Det er fortsat vores fornemmelse, at jo renere strandene er, desto bedre rydder folk selv op.

Havmiljøvogterne
Denne organisation var tidligere kun for sejlere, men nu er der åbnet for alle, der kommer på strandene. Flere af
os er allerede medlemmer. Du kan se mere på deres hjemmeside: http://havmiljøvogter.dk/.
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International kampagne om strandrensning
John fortalte om ny kampagne, og han vil sende yderligere information til Steen.

Hunde
I forbindelse med en snak om hunde på stranden gentog John, at der ikke må være hunde på Blåt flag-strande
om sommeren (1. april – 30 september). Der er imidlertid ingen sanktioner.
Se mere på: https://friluftsraadet.dk/saerlige-regler-ved-bla-flag.
Hvis du ser noget særligt graverende i forhold til problematikken omkring hunde på stranden, så er du
velkommen til at tage nogle billeder – eventuelt lave en collage af det, der ligger på stranden – og sende
billederne til John.

Ren Strand-mærkater
John havde – udover en fin frokost – nogle Ren strand-mærkater med til os. Dem kan vi sætte på velvalgte
steder i tilknytning til stranden.
Tak til alle for en hyggelig eftermiddag!
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