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SMITTEDE  

PR. 100.000 INDBYGGERE 
DE SENESTE 7 DAGE

NYE CORONATAL  
I GRIBSKOV KOMMUNE

271
FAKTISK ANTAL  

SMITTEDE 
DE SENESTE 7 DAGE
Kilde:  Statens Serum Institut

Tirsdag
08.00-20.00: Frederiksborgvej 

18, Helsinge: Kviktest
15.30-21.00: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
17.00-21.30: Helsinge Biblio-

tek: Brætspilscafé
20.00: Kulturhavn Gilleleje: 

Mads Tolling Quartet feat. 
Jacob Fisher

Onsdag
08.00-20.00: Frederiksborgvej 

18, Helsinge: Kviktest
08.00-13.30: Gribskovhallen, 

Græsted: PCR-test
19.00: Villingerød Kirke: 

Jazz-julekoncert med Ole 
Kock Hansen og Jesper 
Løvdal

Gilleleje Bio
Tirsdag
15.00 Venuseffekten (Senior-

bio)
17.00 Encanto
17.20 Trøffeljægerne (doku-

mentar)
19.30 House of Gucci
19.30 Skyggen i mit øje 

 Onsdag
16.45 Ghostbusters: Afterlife
17.00 Skyggen i mit øje (tek-

stet)
19.30 House of Gucci
19.30 Venuseffekten

LOKALPLAN: Først 
var det planerne 
om et badehotel, 
der vakte opstand. 
Nu er det planer-
ne om snesevis af 
campinghytter på 
Dronningmølle 
Strandcamping, 
der optager en lang 
række borgere i og 
omkring Dronning-
mølle.

Af Nicklas Thorup Clausen

DRONNINGMØLLE: En lang 
række borgere har sendt 
indsigelser mod et lokal-
planforslag vedrørende 
campingpladsen Dronning-
mølle Strandcamping, der 
efter planen skal behandles 
på et møde i udvalget for 
Udvikling, By & Land i dag, 
tirsdag.

Præcis hvor mange er end-
nu uvist, da høringsnotatet 
til lokalplansforslaget ifølge 
administrationen først vil 
være tilgængeligt kort tid 
før mødet tirsdag klokken 
17.

Blandt andet på den bag-
grund vil Radikale Venstres 
Bo Jul Nielsen på mødet 
bede om at få sagen udsat, 
siger han.

Et andet udslagsgivende 
element er for Bo Jul Nielsen 
et borgermøde i Dronning-
mølle 30. november om lo-
kalplanforslaget. Efter dette 
stod ifølge Bo Jul Nielsen 
klart, at der er langt mellem 
parterne.

– På det møde var fronter-
ne trukket meget skarpt op 
i forhold til campingpladsen 
og de lokale, der bor der, si-
ger Bo Jul Nielsen og fort-
sætter:

– Jeg mener, at det er vig-
tigt, at vi får hørt alle par-
ter i sagen, inden vi træffer 

en afgørelse. Jeg ser også 
gerne, at vi nedsætter en 
arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra Dron-
ningmølle Strandcamping, 
Borgerforeningen og lo-
kalsamfundet, siger Bo Jul 
Nielsen.

Bo Jul Nielsen er i dag me-
nigt medlem af UBL. Efter 
nytår skal han efter planen 
være formand for det kom-
mende Plan og Byg-udvalg, 
som ligeledes skal behandle 
lokalplaner.

Plan om badehotel sløjfet
Striden om Dronningmølle 
Strandcamping startede, da 
indehaver af campingplad-
sen Keld Althoff i 2019 anmo-
dede om en ny lokalplan for 
området. 

Baggrunden for dette var, 
at indehaveren ønskede at 
udvide pladsen med både et 
badehotel i fire etager samt 

et antal campinghytter.
Forslaget vakte kritik i lo-

kalsamfundet. Syv grund-
ejerforeninger indsendte 
ikke blot et høringssvar, 
men også en klage over for-
slaget, som de blandt andet. 
mente, gav bygherre for vide 
rammer, og de kritiserede 
også, at høringsfristen var 
for kort.

Siden gik Keld Althoff i før-
ste omgang med til at barbe-
re en etage af badehotellet, 

inden han helt droppede den 
plan.

“Allerede inden forvalt-
ningen overhovedet har be-
handlet høringssvarene og 
inden vi er nået til at skulle 
debattere indholdet, er der 
skabt så meget uro omkring 
den del, der vedrører bade-
hotellet, at jeg har valgt at 
trække badehotellet helt 
ud af lokalplanforslaget. 
Jeg lytter til hvad nogle af 
borgerne i Dronningmølle 
mener er negativt ved bade-
hotellet, og det har i øvrigt 
altid været min intention at 
lytte. Jeg syntes bare, at vi 
lige skulle have fået præsen-
teret høringssvarene først 
af forvaltningen,” skrev 
Keld Althoff i september i 
en pressemeddelelse, da han 
skrinlagde planen om et ba-
dehotel.

Keld Althoff har på Face-
book skrevet, at han ønsker 

muligheden for at bygge 30 
campinghytter i det område 
på campingpladsen, han øn-
sker udlagt. Der er i forvejen 
otte hytter på Dronningmøl-
le Strandcamping og tilla-
delse til yderligere syv. 

Omstridt lokalplanforslag 
på dagsordenen igen

Lokalplanforslaget for Dron-
ningmølle Strandcamping er at-
ter på dagsordenen.  
 Foto: Allan Nørregaard

SUNDHED: Fra 
mandag skulle alle 
kommunalt ansatte 
møde op med et gyl-
digt coronapas. Der 
bliver tale om stik-
prøvekontrol.

Af Camilla Nissen

GRIBSKOV: Mandag morgen 
var det nødvendigt for alle 

ansatte i Gribskov Kommu-
ne at have et gyldigt corona-
pas med sig for at møde op på 
arbejde.

Hvordan coronapassene 
skal kontrolleres, er op til 
hver enkelt center i kommu-
nen, fortæller centerchef i 
center for strategi og HR, 
Line Okholm.

–  Det er de enkelte centre, 
der beslutter, hvordan det 
tilrettelægges i de respekti-
ve centre. De fleste steder vil 
der være tale om stikprøver. 

Det vil altid være en leder, 
der skal kontrollere corona-
pas, fortæller Line Okholm.

- Som udgangspunkt har 
vi tillid til, at vores medar-
bejdere overholder det, der 
er meldt ud, siger hun og 
nævner, at hun primært har 
oplevet, at der er udvist for-
ståelse for, at man skal have 
et gyldigt coronapas for at 
møde op på arbejde.

–  Vi har drøftet det i 
MED-udvalget, og jeg har 
kun oplevet forståelse for 

det. Det handler om at sik-
re et trygt arbejdsmiljø for 
medarbejderne, siger hun.

Beslutningen om at ind-
føre coronapas i Gribskov 
Kommune blev truffet af 
økonomiudvalget på et 
møde i sidste uger. Efterføl-
gende er det blevet drøftet i 
de enkelte centre, hvordan 
det konkret skal udmøntes.

Flere kommuner har valgt 
at indføre coronapas, efter 
at Folketinget har vedtaget 
en lov, der gør det muligt for  

både kommunale og private 
arbejdsgivere at kræve, at 
de ansatte kan fremvise et 
coronapas.

Loven om, at arbejdsgiver-
ne kan kræve coronapas, 
gælder, så længe covid-19 
kategoriseres som en sam-
fundskritisk sygdom, og 
som udgangspunkt vil både 
en færdigvaccination, en 
positiv test, der er mellem 
14 og 180 dage gammel samt 
en negativ coronatest være 
brugbar.

Ansatte i kommunen skal nu huske coronapasset

Det er på feltet B1, Keld Althoff ønsker at ophøre hytter. På B2 skal der være shelters.  Illustration: Gribskov Kommune

» »  På det møde var  På det møde var 
fronterne trukket meget fronterne trukket meget 
skarpt op i forhold til skarpt op i forhold til 
campingpladsen og de campingpladsen og de 
lokale, der bor derlokale, der bor der

Byrådsmedlem  
Bo Jul Nielsen (R) efter  

borgermøde om  
lokalplanforslaget


