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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

HC2 møde den 25/11-2019 

I dag havde vi besøg af Thomas Thule fra Grundejerforening Greve 

Strand. 

Overskriften var byggesager/lokalplan langs Strandvejen og hvilke 

planer for Greve Marina og Hundige Parken samt Hundige øst 

området, der er udarbejdet og forelagt Greve Kommune. 

Først gik vi langt tilbage i tiden, nærmere betegnet 102 år, til det 

tidspunkt hvor foreningen blev dannet af de ”nye” beboere og 

sommerhusejere langs stranden. Nogle af højdepunkterne på dette 

tidspunkt var hvordan man fik etableret et fornuftigt 

renovationssystem. Derudover havde man en debat om hvad man 

skulle stille op med fedtemøg langs stranden. Det har siden vist sig 

at dette emne nærmest er brændt fast på alle de efterfølgende møder 

i foreningen, helt frem til i dag. Foreningen er ikke en helt normal 

Grundejerforening som typisk beskæftiger sig med vejene i området. 

I denne forening fokuseres der på alle de andre ting i området, såsom 

etikken omkring nybyggeri, hvordan området kan blive mere 

attraktivt for borgerne, etc.    

Vi fik en rigtig fin gennemgang af de problemstillinger der har været 

og er, i forbindelse med den nye lokalplan. Byggeriet på Tranevej 2, 

blev på bedste vis anskueliggjort med tegninger og oplysninger om 

størrelse, bygningsgrad på grunden og ikke mindst den gene et 

sådant byggeri vil have på de omkringliggende parcelhuse. Efter 

adskillige møder og mængder af emails, blev der arrangeret en 

byvandring hvor Byrådet var inviteret. Ved dette arrangement 

lykkedes det at få Byrådet i tale og efterfølgende er der udarbejdet 

en ny lokalplan, som er ændret på væsentlige områder og dermed 

mere spiselig for de parceller langs Strandvejen som kunne frygte 

samme problem som på Tranevej 2. Projektet på Tranevej 2 er dog 

stadig ikke taget af bordet, så her foregår der stadig en heftig debat 

mellem Kommune, involverede parceller og Grundejerforeningen. 

På den mere kreative side, gennemgik Thomas hvordan forskellige 

forslag om udnyttelsen af områderne ved Greve Marina. Thomas gav 

udtryk for den frustrerende situation hvor foreningen i første 

omgang blev lovet at få hjælp i form af en Byplanlægger og en 

”fundracing” medarbejder til at drive det store arbejde med at 

fremskaffe pengene til projektet som løber op i et tocifret 

millionbeløb. Projektet kom aldrig rigtigt i gang og kommunen har 

ikke siden vist den store interesse. Foreningen har dog selv igangsat 

konstruktionen af en saunatønde som benyttes af de 250 tilmeldte 

vinterbadere. En forholdsvis stor tønde hvor der kan sidde 14 

personer på samme tid.   

Så i dag fik vi en rigtig fin indførelse i de problemer og tanker der 

rør sig i Grundejerforeningen og som vi ikke normalt hører om i 

hverdagen.  

En stor tak til Thomas. 

 

På vores næste møde torsdag 

den 5. december, afholder vi 

julefrokost i Dieselhouse. 

Adressenen er: 

Energiporten 8 

2450 København 

Det betyder at der IKKE er 

noget ordinært møde mandag 

den 2. december. 

Næste ordinære møde er 

mandag den 11. nov. Hvor Gert 

Carl vil fortælle om det at have 

et vinslot i Frankrig. 

HC2 møde den 25/11-2019 
I dag mødte der 40 medlemmer op. 

Smukke Dina2, Bandholm 35 

Thomas Thule 

www.gf-grevestrand.dk 
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