
Hesselbjerg Grundejerforening 

www.hesslbjerg-grundejere.dk 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2015 

 

Deltagere: Kai Aagesen, Lars Hjorth, Otto Egemose, Mogens Espersen, Søren Hansen (ref.) 

Afbud: Richard Bech 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 31. jan. 2015 

 Godkendt uden kommentarer 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 Tilbud om udlægning fra leverandør af støvbindende materiale på veje og stier 

imødekommes ikke 

 Modtaget en udmeldelse (ubegrundet) 

 

3. Meddelelser fra kassereren 

 Vi er p.t. 108 medlemmer i foreningen, hvilket er flere end på noget tidspunkt de 

seneste 7 år. Stadigvæk 5 restancer, der har modtaget en ’rykker’ 

 Kassebeholdning til driften resten af regnskabsåret er kr. 55.760 – vi overskrider 

ikke budgettet 

 Budgettet for ny vejbelægning, ca. kr. 30.000, holder 

 

4. Øvrige meddelelser 

 Vedr. gruppen, der arbejder med kystsikring, sandfodring og øvrige strandforhold 

intet afgørende nyt  

 Referat fra møde i Udsholt Vandværk. Det påhviler stadigvæk den enkelte grundejer 

at vedligeholde dræn og vandafløb fra egen matrikel. Der henvises til folder fra 

Gribskov Kommune (www.gribskov.dk), der bl.a. indeholder flg.: 

 Mange grundejere har skjulte vandløb eller drænrør under deres ejendomme. 

Det er vigtigt, du finder ud af, om det også gælder dig. Du har nemlig pligt til 

at rense og vedligeholde vandløb/rør. I værste fald bliver du ansvarlig for 

oversvømmelse og skader på naboens ejendomme. Tager du jævnligt et kig i 

brønden eller vandløbet sammen med din nabo, kan I undgå mange 

ubehagelige overraskelser. 

 

5. Containere 2.-6. april – og til efteråret 

 Vi havde igen i år opstillet 2 containere til haveaffald og 1 container til storskrald 

efter ’først til mølle princippet’. Vi kunne allerede på 2.-dagen konstatere, at alle 3 

containere næste var fyldt op. Det gode er, at medlemmerne påskønner denne 

service, det mindre gode er, at nogle medlemmer måske oplever, at de kommer for 

sent. I år så vi desværre også, at der i haveaffaldscontainerne var efterladt 

imprægnerede havemøbler og plasticposer – i bestyrelsen ønsker vi mere 

selvdisciplin! Bestyrelsen vil på næste møde, 20. juni, igen drøfte dette. 

 

6. www.hesslbjerg-grundejere.dk 

 Vi er aktuelt i gang med at opdatere vores hjemmeside på en ny platform – 

teknikken driller lidt, så vi beder om tålmodighed. Den gamle side kan stadigvæk 

besøges. 

 

7. Aktiviteter for at øge medlemstallet i foreningen 

 På trods af gentagne opfordringer til medlemmerne om at kontakte bestyrelsen med 

forslag til yderligere aktiviteter, har vi ikke modtaget nogle oplæg. Vi kontakter igen 

Gilleleje Museum med henblik på at tilbyde en vandretur med fokus på ’Det Gamle 

Rågeleje’. 

http://www.hesslbjerg-grundejere.dk/
http://www.hesslbjerg-grundejere.dk/


 

8. Veje og stier 

 Den nye miljøvenlige vejbelægning er udlagt på Åvej, Lavningen og det stykke af 

Birkebakken, der forbinder de 2 veje. Erfaringerne har været gode fra udlægning på 

Lundevej og Egemosevej, vi håber det samme vil være tilfældet her. 

 

9. Generalforsamling 26. juli, 2015. 

 Afholdes på Restaurant Søstjernen, kl. 10.00-12.00, 26. juli 2015. Dagsorden vil 

blive offentliggjort via www.hesselbjerg-grundejere.dk og i Nyhedsbrev. 

 

10. Evt. 

 Vi vil være repræsenteret på Vandværksgeneralforsamlingen 9. maj. 

 Næste bestyrelsesmøde er 20. juni, kl. 10.00. 

 

http://www.hesselbjerg-grundejere.dk/

