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Hans Jørgen Albertsen bød velkommen.  
 
Han mindedes først og fremmest formand for Nordsjællands Landboforening Herdis Lindegaard  Jespersen. 
Herdis, der pludselig gik bort for kort tid siden. Herdis var som formand for NOLA særdeles positiv overfor 
de nye initiativer i netop Gribskov. Initiativer som EGL, der er en nyskabende struktur. 
 
 
Ad 1. 
Jette Haugaard, Garbolund blev valgt som dirigent. 
Mette Ehlers Mikkelsen, direktør  for Erhvervscenter Gribskov blev valgt som  referent. 
 
Jette konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Der var såvel stemmeberettigede, som 
ikke stemme-berettigede deltagere.  
 
—o0o--- 
Ad 3.  
Formandens beretning. Det har været 4 spændende år, hvor Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug (EGL) 
har formet nyt. Det seneste år har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Der har været travlt. Der er ikke 
krav til antallet af bestyrelsesmøder, men der har været travlt. 
 



Bestyrelsen har konstitueret sig med Hans Jørgen Albertsen som formand, Flemming Trojel som 
næstformand og Jan Brunholm Jensen som kasserer. Der har ikke været udgifter, da NOLA har betalt EGLs 
medlemskab af Erhverv Gribskov  
 
Det kommer ikke til at fortsætte. Der er begyndt at komme nye, direkte medlemmer EGL. Det er bl.a. 
Christian Nødebo der har C&C Rideskole. Kontingentet er 2575 kr., hvilket er minimumskontingentet i 
NOLA. Der er et beredskab omkring bogføringen, hvor Gribskov ErhvervsCenter (GEC) kan give assistance.  
 
Med GEC er der oprettet en række netværk af relevans for landbruget. Det er af relevans for vores fokus på 
fødevarer. Det er samarbejdsområder over ift. turisme. ErhvervGribskovs TurismeErhvervsNetværk har 80 
medlemmer spændende fra gårdbutikker og plukselv, Kollerødgård Is, Garbolund, øl, vin, 
slagtervirksomhed, café, butik, overnatning, Esrumgård, fuglepark mm.  
 
Godt og intensivt samarbejde med kommunen via oprettelsen af EG. Bl.a. har det betydet at Hans Jørgen 
Albertsen har kvartalsvise møder med kommunaldirektøren. Her drøftes direkte emner af betydning for 
landbruget og vores erhverv generelt. Det har Hans Jørgen Albertsen brugt meget tid på det seneste år, 
også i relation til GEC: Det har også været gældende med vores medlemskab af Erhvervsrådet. Det er 
stedet, hvor man drøfter politiske emner af betydning for erhvervet. Her er bl.a. bevillingen af 75.000 kr. til 
glæde for landbruget. 
 
Tak til Mette Ehlers for det første 1,5 år. GEC er nu etableret. Der er skabt et samarbejde med Jobcentret, 
der er helt nyt i Danmark og i Gribskov. Derfor er Klaus Sørensen her nu. Dermed får erhvervet og 
landbruget nye muligheder for at få delejob, sæsonarbejde, rekruttering mm.  
 
Desuden har GEC oprettet Gribskov Iværksætterhotel. Her er 6 indflyttere. Desuden er vi igen lige det 
længere fremme, nemlig at der også er oprettet en iværksætterfabrik, altså et sted hvor også mindre 
landbrug og håndværkere kan rykke ind og have lager eller produktion og prøve en forretningsidé af, uden 
at det er en kæmpeinvestering og risiko. Det er et godt tilbud. Smartcube er første indflytter. 
 
Der er lavet adskillige strategier i kommunen. Dem har vi været inde over. Alle er kendetegnet ved, at man 
ikke vælger noget fra. Der er dog ved erhvervets mellemkomst kommet fokus på landbrug, turisme og 
håndværk. Det er udviklingsstrategi, erhvervsstrategi, turismestrategi og beskæftigelsesstrategi. 
 
Vi har etableret gastronomisk landkort i samarbejde med kommunen og VisitNordsjælland. 
 
I ErhvervGribskov har vi fokuseret på at skabe erhvervsmæssig fremdrift. Det har været på godt og ondt. På 
godt at vi her er så mange medlemmer, der står sammen. Det giver EG vægt. På ondt fordi Græsted 
erhvervsforening har valgt af blive en mere social, lokalrådsagtig forening. På ondt fordi man har 2-3 gamle 
kommuner, som endnu ikke helt har fundet samme stemning. Da GHTF meldte sig ud, meldte en del fra 
Gilleleje sig ind begge steder hhv. direkte i EG.  
100 nye virksomheder har meldt sig ind. Det er vel at mærke udover dem GEC har sendt videre til feks HE 
mfl. Det er altså en forøgelse og stigning i antallet. Her er det især de nye branchenetværk, der trækker nye 
til. Især vigtig at bemærke de store industrivirksomheder, der sjældent var med i erhvervsforeninger før. De 
får værdi i EGs industrinetværk. Det giver mulighed for nye strategiske partnerskaber mellem dem og os i 
EGL. 
 
Kommunen har meldt ud, at udmeldelserne ikke gør nogen forskel. Man ønsker politisk fortsat at 
samarbejde med EG og ikke små foreninger. EG har dermed fortsat alle posterne i Erhvervsrådet, 
beslutningsretten ift julebelysning etc. 
 



God kommunikation: nyhedsbreve mm. Hver uge sendes det elektroniske nyhedsbrev ud til de 165 (ud af 
ca. 200) medlemmer  i  NOLA, der har givet os emailadresser.  Giv gerne GEC info om endnu flere 
landbrugsrelevante aktiviteter, der kan tage med. Gerne også endnu flere nyheder fra NOLA. Hjemmesider. 
Facebook. 
 
Godt og styrket samarbejde med kommunen, hvor EGL har fået indflydelse på f.eks. vandmiljøplanen og 
dens implementering i Gribskov. Her var administrationen ved at gøre ambitionerne vel høje. 
 
Arbejder for det multifunktionelle landbrug.  
 
Man har via GEC og LAG fået midler til stort køkken. Et fælles industrikøkken. Hos Køster og Co.  
 
Man arbejder for at få aftale med politikerne om lokal produceret mad til borgerne f.eks. på plejehjem. Her 
koster det 12 kr pr dag at bespise en borger. Selv flymad koster 18 kr. Der er samarbejde om lokalkøkkener 
med Hillerød, Halsnæs og Fredensborg. 
 
Med repræsentant i bestyrelsen af EGL er der tildelt midler til heste. Ridestier. Hestesporten genererer en 
stor del af en erhvervsindtægt til en kommune. Et hestehold på 20 genererer 5 arbejdspladser indirekte. 
Det arbejde fortsætter.  
 
Kvickly i Helsinge har bedt om møde med EGL efter sommerferien. De vil gerne sælge flere lokalt 
producerede fødevarer.  
 
Der er indstiftet erhvervspriser. EGL har indstiftet årets fødevarepris. Kødsnedkeren fik prisen. 
Begrundelsen var, at de havde arbejdet med lokalproducerede fødevarer og produktudvikling. Hans Jørgen 
Albertsen havde særligt været glad for at se muligheden for, at Kødsnedkeren havde fået økonomi i 
forretningen og f.eks. nu kunne købe den gård, han har røgeri på. Klaus tilføjede, at det også blev taget 
medarbejdere blandt de unge ledige, hvilket alle var enige om var positivt. 
 
Erhvervenes dag var en stor succes. Den skal nok komme igen. Der var mange deltagere. Der var god 
stemning. Erhvervspriserne var et godt initiativ. Det bliver noget, vi gør igen.  
 
Tak til GEC for godt samarbejde. Den støtte vi har fået der, har betydet, at EG ikke er blevet en kaffeklub, 
men et professionelt erhvervsforum. GEC har gjort det mulig at skabe de branchenetværk, der giver ekstra 
liv og værdi til erhvervsforeningen og medlemmerne. Der har været brugt meget tid fra Hans Jørgen 
Albertsen og EGL også på etableringen af GEC og EG. Nu er vi der, hvor der igen er plads til og behov for løft 
i EGL. 
 
Tak for godt samarbejde til NOLA 
 
Tak for godt samarbejde til bestyrelseskollegaer i EGL 
 
—o0o--- 
 
Spørgsmål til beretningen:  
 
Kongernes Nordsjælland. Hvad er status? Hans Jørgen Albertsen oplyste om, at den er gået i stå, men at en 
række borgmestre har inviteret udvalget til Nordsjælland for at se det og sætte gang i processen igen. Lars 
Jonsson, næstformand i Nordsjællands Landboforening  var noget mere skeptisk og oplevede en del 
modstand. NOLA har den linje, at det skal være frivilligt for lodsejerne, om de vil indgå i parken. 



 
Lars Jonsson, NOLA foreslår samarbejde mellem EGL m.fl., da Agrovi er gået ind i det og har en del data. 
Gitte Vestergård konstaterede, at man i.f.m. det gastronomiske landkort måtte konstatere, at man ikke 
kendte til, hvem der laver hvad. Jette Haugaard spurgte yderligere til strukturundersøgelsen, som netop 
skulle afdække dette. Hans Jørgen Albertsen og Lars Jonsson er enige om, at man samarbejder om det, og 
det blev ikke løst med strukturundersøgelsen, der ligesom bioenergi sagen, heller ikke er løst. Michael 
Andreassen konstaterer, at der ikke produceres ret meget, der kan sælges som lokalt umiddelbart. 
 
Gitte Vestergård, Jette Haugaard og Michael Andreassen konstaterer, at allerede Kvicklys ønsker hurtig kan 
kvæles af krav til mængde, forsyningssikkerhed, stregkoder og lager. Hans Jørgen Albertsen  er enig i, at det 
skal aftales m.h.p. at have etableret en større produktion af lokale fødevarer indenfor en 5-årig horisont. 
Hans Jørgen Albertsen  nævner Bornholm og Samsø som eksempler, hvor man har sat det i gang, og f.eks. 
har lavet kontrakt med kommune eller Kvickly om, at man er sikker på, at de vil sælge det og til en rimelig 
pris de kommende 5 år. Udfordringen med stregkoder blev vendt.  
 
—o0o— 
 
Ad 4. 
Der er intet nyt til økonomien.  
 
Ad 5.  
Kontingentet fastholdes uændret.  
 
—o0o— 
 
Ad 6.  
Der er ikke indkommet forslag. 
 
Ad 7.  
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
Hans Jørgen Albertsen  er på valg og villig til genvalg. 
 
Sally Schlicting er på valg. Sally er ikke længere medlem og kan derfor ikke genopstille.  
 
Flemming Trojel er på valg og villig til genvalg. 
 
Hans Jørgen Albertsen oplyser, at Sally har været særdeles aktiv i sit arbejde med hestegruppen. 
Christian Nødebo, der har C&C Rideskole, også er særdeles aktiv omkring heste og stiller op. 
 
Hans Jørgen Albertsen, Flemming Trojel og Christian Nødebo blev valgt enstemmigt med applaus. 
 
De to suppleanter Selma Bergenholz og Uffe Beuck er begge på valg, da suppleanter vælges for et år af 
gangen. De er begge villige til genvalg og vælges enstemmigt med applaus. 
 
Ad 8. 
Revisor Enok Vestergård og revisorsuppleant Carl F. Bruun genvælges begge enstemmigt. 
 
Hans Jørgen Albertsen  hævede herefter generalforsamlingen, og sagde tak til dirigent og referent. 


