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www.hesselbjerg-grundejere.dk 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 31. jan. 2015 

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

Søren Hansen (ref.) 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 27. september 2014. 

 Godkendt uden kommentarer 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 Ingen meddelelser ud over emner i dagsordenen 
 

3. Meddelelser fra kassereren 
 106 medlemmer har d.d. indbetalt kontingent – 6-7 medlemmer vil blive 

’rykket’ i marts måned. Foreningen har d.d. en formue på kr. 137.815,35 – 
kr. 80.000 er blevet investeret til en rente på 1% 

 

4. Øvrige meddelelser 
 KAa berettede om udvalgsarbejdet i Kystsikringsgruppen – detaljeret referat 

kan læse på www.gribskov.dk. Progressionen i udvalgsarbejdet er 
begrænset, Gribskov Kommune arbejder mod et fælles projekt mellem 

Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner. 
 RB kommenterede sagen med Gribskov Vand ang. installationer, hvor 

Gribskov Vand fortsat argumenterer for, at installationsarbejde foretaget af 

dem påhviler ejeren af grunden – dette anser vi for en misligholdelse af 
aftaler. Overvejelser om at forelægge sagen for en neutral juridisk instans. 

 
5. Medlemskab af Gribskov Grundejerforening Øst 

 Efter at have deltaget i de seneste repræsentantskabsmøder, er vi ikke 

imponerede over indsatserne og opfølgningen på det koordinerede arbejde i 
GGØ. Vi fortsætter dog medlemsskabet for at være orienteret og fortsat at 

kunne præge udviklingen. 
 

6. Samarbejde med HedeDanmark, træfældning i 2015 

 I 2013 og 2014 har vi haft et godt og effektivt samarbejde med 
HedeDanmark med henholdsvis 12 og 19 grundejeres deltagelse. Vedr. 

træfældning i 2015 har der tilmeldt sig 3 grundejere, hvilket ligger klart 
under min.-grænsen på 10, hvorfor vi meddeler HedeDanmark, at vi fortsat 
ønsker at samarbejde, men at det tidligst vil fortsætte i 2016. 

 
7. Veje og stier 

 Evalueringen af vejbelægningen af Lundevej og Egemosevej er fortsat 
positiv, som også blev drøftet på generalforsamlingen i 2014. Her blev der 
også forelagt en plan om at bevilge ca. kr. 30.000 til yderligere renovering 

af veje og stier, hvilket blev besluttet. LH kontakter leverandøren og 

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


forhandler pris i forhold til udlægning af vejbelægning på Åvej, Lavningen og 
Birkebakken (efter Åvej) – samt grusbunker til individuel anvendelse. 

 
8. Kloakering i vores område 

 Den seneste udvikling er, at Gribskov Kommune tilbagetrækker deres løfte 

om individuel tilbagemelding til den enkelte grundejer ang. dennes 
kloakeringsforhold efter undersøgelse i foråret 2014 – dette er meget 

beklageligt, hvilket vi har meddelt Kommunen. Dette meddeles også i et 
særskilt Nyhedsbrev. 

 

9. Container-weekend for medlemmer foråret 2015. 
 Finder sted 4.-6. april med haveaffalds-container Birkebakken 8 og 15, samt 

storskralds-container Birkebakken 11. 
 

10. Generalforsamling 2015 

 26. juli kl. 10.00, Café Ved Stranden. 
 Bestyrelsen indstiller til genvalg til bestyrelsen af Kai Aagesen, Otto 

Egemose og Mogens Espersen – samt til genvalg som bestyrelsessuppleant 
af Richard Bech. 

 SH koordinerer 

 
11. Evt. 

 Det mangeårige medlem af foreningen samt mangeårige dirigent på 
foreningens generalforsamling Svend Oppenhejm er afgået ved døden i 
november 2014.  

 Kommende møder i bestyrelsen 
o 4. april kl. 10.00 

o 20. juni kl. 10.00 
o 26. juli kl. 09.00 

 
 

 

 
 

 
 


