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HG bestyrelsesmøde 24. okt. 2015 

REFERAT 

 

Deltog: Kai Aagesen (KAa), Lars Hjorth (LH), Mogens Espersen (ME), Richard Bech (RB) 

Kresten Therkildsen (KT), Søren Hansen – ref. (SH) 

 

Deltog ikke: Otto Egemose (OE) 

 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 16. juli 

 

 Referatet godkendt uden kommentarer 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 

 Dialog med Gribskov Kommune ang. trafikken ved P-plads og Restaurant Søstjernen 

o SH refererede kort forløbet – dagen efter generalforsamlingen kontaktede vi G K 

ang. yderligere chikane-bomme på Rågeleje Strandvej ved P-pladsen og 

Restaurant Søstjernen, da bilerne her passerer med meget høj hastighed. Efter 

en længere dialog modtog vi informationen, at man ville evaluere effekten af de 

nuværende bomme, før en evt. udvidelse, herefter ville vi blive informeret. 

Endnu er der intet sket, hvorfor vi kontakter G K igen, denne gang med det 

samme ønske samt ønsket om placering af 40 km. skiltet længere vestpå mod 

Vejby, så bilerne kan nå at bremse – (SH). 

 

 Dialog med Gribskov Kommune ang. foreningens område 

o SH refererede dialog med G K, der er i gang med at registrere de mange 

grundejerforeninger i kommunen. Vi henviste til vores hjemmeside, hvoraf det 

fremgår, hvilke veje der er registreret i vores forening, samt hvem, der er 

medlemmer. 

 

 Dialog med HedeDanmark ang. træfældning foråret 2016 

o SH oplyste, at der i forlængelse af Nyhedsbrev 65 d.d. er tilmeldt 6 medlemmer – 

dead line er 1. november. 

 

 www.hesselbjerg-grundejere.dk 

o SH omtalte redigering og opdatering af vores hjemmeside, hvilket fortsat vil ske, 

så den er så aktuel og brugervenlig som mulig. 

 

 Nyhedsbreve 

o SH orienterede om, at der p.t. er 67 abonnenter på Nyhedsbrevene, der mailes 

direkte til medlemmerne ca. 1 gang om måneden. Nogle mailadresser er 

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


desværre uaktuelle, hvorfor der i et kommende Nyhedsbrev vil blive opfordret til 

at meddele navn, Rågeleje-adresse og aktuel mailadresse. 

 

 Container-weekend foråret 2016 

o SH oplyste, at medlemmerne er meget tilfredse med de 2 container-weekends pr. 

år, 1 om foråret og 1 om efteråret. Det blev besluttet, at til foråret udvider vi 

antallet med 1 haveaffald-container, 1.-3. april. Ny mulig placering undersøges - 

(RB).  

 

 Hække, buske, træer ved fælles veje og stier 

o SH oplyste, at der mange steder i vores område desværre ikke bliver klippet, 

hække, buske og træer, så både gående og kørende færdsel kan gå/køre 

uanfægtet. Dette hæmmer også større biler f.eks. kloakering, skraldebiler og 

evt. brandvæsen og ambulancer. Forholdene skal forbedres, hvorfor vi 

formulerer en henvendelse til de pågældende grundejere – (SH). Omtales også i 

Nyhedsbrev til foråret. 

 

 Offensiv over for ikke-medlemmer 

o SH gentog, at medlemskab af vores grundejerforening er frivillig, og antallet har 

de senere år glædeligvis været stigende, men ikke alle matrikler er medlemmer. 

Vi vil henvende os til ikke-medlemmer og endnu en gang opfordre til 

medlemskab. Udkast til brev (RB). 

 

 Øvrige medlemsaktiviteter 

o SH opfordrede til at vurdere evt. supplerende aktiviteter. Besluttet at fastholde de 

nuværende og evt. lade medlemmerne komme med forslag. 

 

 Næste bestyrelsesmøde 

o 2. april, kl. 11.00 – (ME) 

 

 Meddelelser fra kassereren 

 Økonomi 

o LH oplyste, at formuen d.d. er på kr. 124.347,17. Vi vil oprette en 3-årig 

aftalekonto, kr. 90.000, med højere forrentning – (LH) 

 Status på medlemskab 

o LH oplyste, at d.d. havde 100 medlemmer betalt kontingent, de resterende 

medlemmer vil blive rykket. Medlemskabet vil regelmæssigt blive opdateret på 

hjemmesiden – (LH) 

 

 Referat fra møde i Gribskov Grundejerforening Øst  

o ME refererede deltagelse i det årlige repræsentantskabsmøde – bl.a.: 

 Der er 38 grundejerforeningen repræsenteret 

 Vi betaler kr. 10,00 pr. år pr. medlem af vores forening 

 Politiet havde oplyst, at der i Gribskov Kommune i 2014 havde været 

registreret 751 indbrud – i 2015 allerede 377 

 Politiet havde også betonet lysforhold ved matriklerne og nøglesikring 

 Der vil blive oprettet en konto i foreningen til hjælp af evt. 

advokatbistand til medlemmerne 

 Etablering af 2 nye renseanlæg i kommunen er droppet, de 3 

eksisterende vil blive renoveret 

 Hvis den enkelte matrikelejer ikke er blevet kontaktet direkte af Gribskov 

Kommune efter undersøgelse af kloakeringsforhold, skal det tolkes 

således, at forholdene er gode 

 Der vil ikke inden for den nærmeste fremtid ske en samlet kloakering i 

området 



 Grundskatten vil ikke stige i vores område 

 Vores forslag til bestyrelsen om at reducere udgiften til spisning ved div. 

arrangementer blev ikke omtalt 

 Vores ønske om en detaljeret redegørelse for reglerne vedr. land- og 

byzoner blev heller ikke omtalt 

 

 Referat fra møde Kystsikringsgruppen 

o KAa refererede fra møde i Strand- og kystsikringsgruppen 

 Muren ved Rågeleje Strandvej skal forbedres for at undgå nye 

oversvømmelser 

 Adgangsforhold til stranden med trapper skal generelt forbedres 

 Enighed blandt kommunerne i Halsnæs, Helsingør og Gribskov om 

samarbejde vedr. kystsikring. Hver kommune bidrager med kr. 40 mil. 

for en 3-årig periode. 

 

 Øvrige meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne 

o ME havde ud for egen ejendom fundet div. rester i den udlagte vejbelægning 

KT nævnte, at der findes en hjertestarter på adressen Rågelejevej 174 

 

 Evt. 

o Ingen kommentarer 

 

 
 


