
 
Bestyrelsen 

Hesselbjerg Grundejerforening 

 

Bestyrelsesmøde 20. juni 2015, kl. 10.00 

 

Referat 

 

Deltagere: Kai Aagesen, Lars Hjorth, Otto Egemose, Mogens Espersen, Richard Bech, Søren 

Hansen (ref.) 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 18. april 

 Godkendt uden kommentarer 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 Den nye hjemmeside – www.hesselbjerg-grundejere.dk – er lidt forsinket, den 

gamle kan stadigvæk bruges 

 Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage honorar i år 

 Gribskov Kommune afviser at besvare personlige spørgsmål ang. eget dræn på 

egen matrikel 

 

3. Meddelelser fra kassereren 

 Driftsregnskabet viser en overskridelse på ca. kr. 14.000, grundet den af 

generalforsamlingen 2014 besluttede ekstra omkostning til udlægning af grus 

 Medlemmer i restance har modtaget en rykker, 3 ud af 5 har indbetalt 

kontingent 

 3 nye medlemmer i foreningen – vi er nu 110 medlemmer, det største antal de 

seneste 7 år, måske altid? 

 

4. Øvrige meddelelser 

 KAa og ME refererede mødedeltagelse i Strand- og Kystsikringsudvalget. 

Gribskov Kommune har tabt retssag mod Grundejerforeningen Klitgården ang. 

en sti tæt ved kysten. Sidst i 2015 tager Gribskov Kommune stilling til 

kystsikringsprojektet i samarbejde med Halsnæs og Helsingør kommuner. Bodil-

stormen har kosten kommune ca. kr. 70 mill. Rågeleje Strand er heller ikke i år 

blevet tildelt blåt flag 

 ME refererede deltagelse på Udsholt Vandværks generalforsamling. Udskiftninger 

og uro i bestyrelsen. Den enkelte grundejer må ikke udskifte eget dræn uden 

tilladelse fra Vandværket. 

 

5. Præsentation af regnskab 2014-2015 

 Kassereren gennemgik årsregnskab (dog endnu ikke revideret af revisorer) – vil 

blive præsenteret på generalforsamlingen 

 

6. Containere i efteråret – antal, placering, termin 

 2 haveaffaldscontainere på Birkebakken 8 og 11 i weekenden 23.-25. oktober 

 

7. Bestyrelsens sammensætning 2015-2016 

 Bestyrelsen indstiller til genvalg (2 år) af Kai Aagesen, Otto Egemose og Mogens 

Espersen (bestyrelsesmedlemmer) samt Richard Bech og Kresten Therkildsen (1 

år) bestyrelsessuppleanter 

 

8. Generalforsamling 26. juli 2015 

 Restaurant Søstjernen, 26. juli, kl. 10.00-12.00 

 

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


9. Veje og stier 

 Bestyrelsen indstiller ikke til renovering af veje og stier i 2015-2016 

 

10. Evt. 

 Genoptrykning af folder, der informerer om Hesselbjerg Grundejerforening (SH) 

 Kommende møder i bestyrelsen 26. juli kl. 09.00 (oplæg til generalforsamling) 

og kl. 12.00 (konstituering af bestyrelsen) 

 

 
 


